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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ،كأشهدىم على أعظم مشهود بو ،رفع شأف العلم كالعلماء ،اٜنمد هلل

جعل العلم  ،اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ال إلو إالٌ  ،كجعلهم كرثة األنبياء
كعلى  ،صلى اهلل عليو ،اهلل كرسولو كأشهد أف ١نمدان عبد ،النافع طريقان موصبلن لرضاه

 . كمن اىتدل ُّداه ،آلو كصحبو
 أٌما بعد:

من أفضل العبادات، كأجل القربات، فقد  فإف سلوؾ سبيل العلم الشرعي
 تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب كالسنة على بياف رفعة العلم أىلو قاؿ تعاذل:

چحتختمتىتيت جت يب ىب مبچ
أىل العلم ىم أخشى  كأفٌ  (ُ)

چۋۅۅۉۉ ۋچ قاؿ اهلل تعاذل: ،اس كأتقاىم هللالن
(ِ). 

ٍعتي رىسيوؿى اهلًل  : ٚنًى )) مىٍن سىلىكى طىرًيقنا يػىٍلتىًمسي  :يػىقيوؿي  كعىٍن أىِب الدٍَّردىاًء قىاؿى
تػىهىا  ،ًفيًو ًعٍلمنا ًرضنا ًلطىاًلًب سىهَّلى اللَّوي لىوي طىرًيقنا ًإذلى اٛنٍىنًَّة، كىًإفَّ اٍلمىبلىًئكىةى لىتىضىعي أىٍجًنحى

اًء كىاألىٍرًض، حىَّتَّ اٍٜنًيتىافي ِف اٍلمىاًء، كىًإفَّ  ،اٍلًعٍلمً  كىًإفَّ طىاًلبى اٍلًعٍلًم يىٍستػىٍغًفري لىوي مىٍن ِف السَّمى
ةي فىٍضلى اٍلعىادلًً عىلىى اٍلعىاًبًد كىفىٍضًل اٍلقىمىًر عىلىى سىائًًر اٍلكىوىاًكًب، ًإفَّ اٍلعيلىمىاءى ىيٍم كىرىثى 

هي  أىخىذى ًُنىظٍّ األىٍنًبيىاًء، ًإفَّ األىٍنًبيىاءى دلٍى يػيوىرٍّثيوا ًدينىارنا كىالى ًدٍرَهىنا، ًإَّنَّىا كىرَّثيوا اٍلًعٍلمى، فىمىٍن أىخىذى
كىاًفرو((

(ّ). 
الذم  ىذا كإف علم الفقو ٞنن أفضل العلـو الشرعية كمن أرفعها قدران ؛ فهو

كبو يعبد اهلل على بصًنة ، كتتحقق  بلؿ عن اٜنراـتعرؼ بو األحكاـ ، كدييز بو اٜن

                                 
 .ُُسورة اَّادلة آية  (ُ)
 .ِٖسورة فاطر آية  (ِ)
[، كالرت مذم  ُّْٔأخرجو أبو داكد ِف كتاب العلم باب ِف فضل العلم حديث رقم: ]  (ّ)

[، كابن ماجو  ِِٖٔاب ما جاء ِف فضل الفقو ِف العبادة حديث رقم: ] ِف كتاب العلم ب
[، كحسنو ابن  ِِّ]  ِف اٞنقدمة باب فضل العلماء كاٜنث على طلب العلم حديث رقم:

 ، كصٌححو األلباين .ِْٓ/ُالقيم ِف مفتاح دار السعادة 
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الغاية اليت خلق اهلل اٛنن كاإلنس من أجلها كىي عبادتو كحده دكف سواه، كقد جاء 
 كعبل: فقد قاؿ اهلل جلٌ   واٜنث على التفقو ِف الدين ِف كتاب اهلل كِف سنة نبيٌ 

ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ

چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ېئ
(ُ). 

الشيخ ابن سعدم ر٘نو اهلل ِف تفسًنه ٟنذه اآلية )ففي ىذا فضيلة العلم، قاؿ 
ٍعتي النَِّبَّ   كعىٍن ميعىاًكيىةى  ،(ِ)كخصوصا الفقو ِف الدين، كأنو أىم األمور(  قىاؿى ٚنًى

يػٍرنا يػيفىقٍٍّهوي ِف الدٍّينً » يقوؿ:  .(ّ)«مىٍن ييرًٍد اللَّوي ًبًو خى
: )كمفهـو اٜنديث أف من دل يتفقو ِف الدين قاؿ اٜنافظ ابن حجر ر٘نو اهلل

أم: يتعلم قواعد اإلسبلـ كما يتصل ُّا من الفركع؛ فقد حـر اٝنًن... كِف ذلك بياف 
)  .(ْ)ظاىر لفضل العلماء على سائر الناس ، كلفضل التفقو ِف الدين على سائر العلـو

العليا )مرحلة كلقد كاف من فضل اهلل عليَّ أف يٌسر رل القبوؿ ِف الدراسات 
 اٞناجستًن( ِف كلية الشريعة باٛنامعة اإلسبلمية باٞندينة اٞننورة بقسم الفقو.

كٞنا كاف من متطلبات اٜنصوؿ على ىذه الدرجة العلمية كتابة رسالة علمية ِف 
فرع التخصص كيٌسر اهلل بفضلو ككرمو مث ّنشورة أحد اإلخوة الفضبلء أف كقفت على 

ي كىو كتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد( للعبلمة: أ٘ند بن ١نمد ٢نطوط ِف الفقو الشافع
ىػ( أردت أف تكوف أطركحيت لنيل ىذه ْٕٗبن حجر اٟنيتمي ر٘نو اهلل اٞنتوىف سنة )

 الدرجة بإذف اهلل ِف ٓنقيق جزء من ىذا السفر القيم.
كال خيفى أف ىذا الكتاب يتبوأ مكانة عالية بٌن كتب الفقو عاٌمة كالفقو 

خاٌصة ّنا أكدعو مؤلفو من أقواؿ كآراء كاجتهادات كترجيحات ذات قيمة  الشافعي
علمية عالية، ككل ذلك كاف بعبارة سهلة كمعىن كاضح، كحسن استدالؿ، كجودة ِف 

 الرتتيب.
                                 

 [.ُِِسورة التوبة ] آية:  (ُ)
 (.ّٓٓـ اٞنناف للشيخ عبد الر٘نن بن سعدم )صتيسًن الكرًن الر٘نن ِف تفسًن كبل (ِ)
[ صحيح مسلم، النهي عن اٞنسالة ُُٗ/ُصحيح البخارم، باب العلم قبل القوؿ كالعمل ] (ّ)

[ٓ/ُِْ.] 
 .(ُِْ/ ُ)فتح البارم شرح صحيح البخارم البن حجر العسقبلين  (ْ)
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ككتابه ُّذه اٞنيزات جدير بالتحقيق كاٝندمة كالنشر ليأخذ مكانو الذم 
 يستحقو بٌن الكتب الفقهية.
( باب في الحجوف اٛنزء الذم أقـو بتحقيقو من بداية )كقد رغبت ِف أف يك

 ( لوحة من نسخة األحقاؼ. ُٕٓ( كتقع ِف )مقدمات البيعإذل هناية )
 كقد سبقين ِف ٓنقيق كدراسة الكتاب بعض الزمبلء، كىم: 

 عبدالرحيم خويتم السلمي: من أكؿ الكتاب إذل هناية مقدمات الصبلة. -ُ
فصل ِف األذاف كاإلقامة إذل هناية فصل ِف ١نيسن حسٌن اٞنالكي: من بداية  -ِ

 اٛنماعة.
 منصور اٛنهين: من باب ِف قصر اٞنسافر إذل هناية باب أحكاـ اٛننائز. -ّ
 حسن اٞنالكي: من بداية باب ِف الزكاة إذل هناية باب ِف االعتكاؼ. -ْ

من بداية )باب في الحج( إلى نهاية )مقدمات كسيكوف نصيِب من بعدىم: )
 (.البيع

 :اختيار الموضوع وأهميتهأسباب 
 من أىم أسباب اختيارم ٟنذا اٞنخطوط ما يلي:

 ما للكتاب كشرحو من أَهية بٌن كتب الشافعية خاصة ، كالفقهية عامة. :أوالً 
ذىب اٞنكانة العلمية العالية لصاحب اٞننت كالشرح فهما من أعبلـ اٞن :ثانياً 

 الشافعي 
ِف  اٞنساَهة ِف إثراء اٞنكتبة اإلسبلمية بتحقيق الكتب اٞنخطوطة. كمشاركة ثالثاً:

 األمة.  ِف نشره ِف كاإلسهاـ علمهم ُنفظ األمة على العلماء حقوؽ من شيء أداء
االشتغاؿ بتحقيق اٞنخطوطات ِف كتب اٞنذاىب الفقهية دينح الطالب  رابعاً:

 .ملكة علمية ِف علـو شَّت

 :أهمية الكتاب

 اكتسب اٞنخطوط أَهيتو من نواحو عدة أٗنلها فيما يلي:
  القيمة العلمية لمتن الكتاب ومؤلفو، ويُوضِّح ذلك: - أ
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: )إرشاد الغاكم ِف مسالك اٜناكم( لشرؼ اٞنكانة الكبًنة ٞننت الكتاب (ُ
حيث ىػ(؛ ّٕٖؼ الدين بن اٞنقرئ )ت بشر  الدين إٚناعيل بن أِب بكر، اٞنشهور

لػ  ٢نتصرالصغًن( ىو  اٜناكمكتاب )  ك ،ختصر فيو اٜناكم الصغًن للقزكيينإنو ا
اٞنعركؼ بػ )الشرح الكبًن(، كالوجيز ٢نتصر  للرافعي )كتاب العزيز بشرح الوجيز(

لئلماـ الغزارل من كتابو )الوسيط ِف اٞنذىب( كالوسيط كما صرح مؤلفو ىو ٢نتصر 
كتابو اآلخر اٞنوسـو بػ البسيط( كالذم اختصره من كتاب شيخو إماـ اٜنرمٌن ل

اٞنوسـو بػ )هناية اٞنطلب ِف دراية اٞنذىب( كىذه السلسلة من الكتب ىي ما عليو 
 .مدار كثًن من الكتب اٞنصنفة ِف اٞنذىب الشافعي

أصولو كبًنة ُّذا اٞنختصر، كب  عنايةٟنم  إف اٞنشتغلٌن بالفقو الشافعي كانت (ِ
 .اٞنبين عليها، فكم من شارح لو كناظم، ككم من ١نشٍّ كمدلل كمعلل

ذلك كثرة شركحاتو، كقد كقفت  علىك٣نٌا يدؿ  اىتماـ العلماء ُّذا الكتاب (ّ
 ىي على النحو التارل: على ٙنسة منها

مؤلفو شرؼ الدين بن اٞنقرئ:  عنو قاؿفقد  :ثناء العلماء على ىذا اٞننت (ْ
، حول اٞنذىب نطقان ك   ضمنان، ٙنيص من اللفظ، بطٌن من اٞنعىن(.)٢نتصره

 )كىو كتاب نفيس ِف فركع الشافعية رشيق العبارة، حلو كقاؿ عنو الشوكاين:
كاشتغل  كقد طار ِف اآلفاؽ، كشرحو ِف ٠نلدين الكبلـ، ِف غاية اإلجياز مع كثرة اٞنعاين،

 .(ُ)(بو علماء الشافعية ِف األقطار، كشرحو ٗناعة منهم

                                 
 .ُّّ/ُالبدر الطالع ّنحاسن من بعد القرف السابع للشوكاين  (ُ)

 اسم املؤلف اسم الكتاب

 لمؤلف المتن شرؼ الدين بن المقرئ إخالص الناوي شرح إرشاد الغاوي
 للعالمة ابن حجر الهيتمي اإلمداد بشرح اإلرشاد
 البن أبي شريف اإلسعاد شرح اإلرشاد

 للكماؿ بن زيد الرداد الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد
 لشمس الدين الجوجري شرح اإلرشاد



يح
ّ
 املقذ

 

 

 

11 

 مؤلف اٞننت شرؼ الدين بن اٞنقرئ.  علىثناء العلماء  (ٓ
إنو كاف فقيهان ١نققان باحثان مدققان مشاركان ِف كثًن من "اٝنزرجي:  فقد قاؿ اٞنوفق

العلـو كاالشتغاؿ باٞننثور كاٞننظـو إف نظم أعجب كأعجز كإف نثر أجاد كأكجز فهو 
 .(ُ)"اٞنربز على أترابو كاٞنقدـ على أقرانو كأصحابو

كاٜناصل أنو إماـ ِف الفقو كالعربية كاٞننطق كاألصوؿ كذك " كاين:كقاؿ عنو الشو 
يدو طوذل ِف األدب نظمان كنثرا كمتفرد بالذكاء كقوة الفهم كجودة الفكر كلو ِف ىذا 
الشأف عجائب كغرائب ال يقدر عليها غًنه كدل يبلغ رتبتو ِف الذكاء كاستخراج الدقائق 

 .(ِ)"أحد من أبناء عصره
 ويتضح ذلك فيما يلي: ية للمخطوط )اإلمداد بشرح اإلرشاد(القيمة العلم - ب

ز الكتاب بكونو شرحان لكتاب إرشاد الغاكم ِف مسالك اٜناكم البن اٞنقرئ ٕني   (ُ
 الذم بينت قيمتو العلمية فيما سبق.

يعد  اإلمداد من أكسع شركح اإلرشاد ، كال شك أف ىذا التوسع يثرم اٞننت  (ِ
 استدالالن كتفريعا.

لبسط العلمي للمسائل، كالدالئل كىذا ظاىر حيث بلغت لوحات الكتاب ٕنيز با (ّ
 أكثر من ألفٌن كمائيت لوحان.

حيث إنو  ؛، كٓنرير الراجح ِف اٞنذىبٞنؤلف للخبلفات بٌن علماء اٞنذىبذكر ا (ْ
كضممت  (ّ)كأفرغت حينئذ جهدم ِف تنقيح ىذين الشرحٌن"قاؿ ِف اٞنقدمة 

كغًنىا ما  -سقى اهلل عهده-سبلـ زكريا إليهما من مؤلفات شيخنا شيخ اإل
ينشرح لو الصدر، كتقر  بو األعٌن مع فوائد ىي لباب آراء اٞنتقدمٌن كفرايد نتاج 
أفكار اٞنتأخرين كأُناث ٚنح ُّا الفكر الفاتر، كتعقب ما كقع ٟنوالء األئمة 

 .(ْ)"كغًنىم ٣نٌا اليدركو العقل القاصر السٌيما إف خالفا ما عليو إماما اٞنذىب

                                 
 .(ُِّ/ُ) الضوء البلمع لشمس الدين السخاكم (ُ)
 .(ُّْ/ُ) البدر الطالع (ِ)
 اٞنراد بالشرحٌن شرح الكماؿ بن أِب شريف اٞنقدسي، كشرح الشمس اٛنوجرم . (ّ)
 .٢ِنطوط اإلمداد ؿ/  (ْ)
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حيث  ؛كتاب اإلمداد مليء باألدلة النقلية كالعقلية على اٞنسائل اليت يتعرض ٟنا (ٓ
إنو حٌن يورد اٞنسألة يذكر النصوص الدالة عليها من الكتاب كالسنة كاإلٗناع 

 كاٞنعقوؿ.
ذكر الكتاب عند الكثًن من علماء الشافعية اٞنتأخرين كإشارهتم إليو ِف مؤلفاهتم  (ٔ

ذكر فيها اإلمداد: هناية احملتاج إذل شرح اٞننهاج للرملي،  كمن اٞنصنفات اليت
حاشية إعانة الطالبٌن للدمياطي، حاشية اٛنمل على شرح منهج الطبلب، ٓنفة 
اٜنبيب على شرًح اٝنطيب للبجًنمي، حواشي الشركاين كالعبادم على ٓنفة 

 .احملتاج

 :الدراسات السابقة
بعد مراجعة مركز اٞنلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض، كجامعة 
اإلماـ ١نمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض كلية الشريعة، كاٞنعهد العارل للقضاء، كجامعة 
أـ القرل ّنكة اٞنكرمة تبٌن أنو دل حيقق إال أنو قامت عدة دراسات عن مؤلفو ابن حجر 

 اٟنيتمي تناكلت اآليت:
"رسالة ماجستًن ِف اٛنامعة  كأثره ِف الفقو الشافعي اإلماـ ابن حجر اٟنيتمي، (ُ

 .األردنية"
آراء ابن حجر اٟنيتمي االعتقادية "رسالة ما جستًن ِف جامعة اإلماـ ١نمد بن  (ِ

 سعود اإلسبلمية".
الشيخ شهاب الدين أ٘ند بن حجر اٟنيتمي اٞنكي، كأثره ِف الفقو "رسالة دكتوراة  (ّ

  ألزىر".َنامعة ا

 :خطة البحث
 :كقسمٌن مقدمة على يشتمل البحث

 الدراسات السابقةكتشتمل على أَهية اٞنخطوط كأسباب اختياره ك  :المقدمة
 كالشكر كالتقدير. منهج التحقيقك  خطة البحثك 

 :كتشتمل على فصلٌن .الدراسة :القسم األوؿ
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 وكدراسة كتاب، اإلماـ شرؼ الدين بن اٞنقرئدراسة حياة  :الفصل األوؿ
 :وفيو مبحثاف )إرشاد الغاكم ِف مسالك اٜناكم(

 اإلماـ شرؼ الدين بن اٞنقرئ التعريف ّنؤلف اٞننت :المبحث األوؿ ،
 :سبعة مطالبكفيو 

 :كمولده ككفاتو. اٚنو كنسبو المطلب األوؿ 
 :نشأتو كطلبو للعلم. المطلب الثاني 
 :شيوخو. المطلب الثالث 
 :تبلميذه. المطلب الرابع 
 :مذىبو الفقهيعقيدتو ك  المطلب الخامس. 
  :ثناء العلماء عليوك  مكانتو العلميةالمطلب السادس. 
 :ية.آثاره العلم المطلب السابع 

وفيو ، نبذة عن كتاب )إرشاد الغاكم ِف مسالك اٜناكم( :المبحث الثاني
 :ستة مطالب

 :أَهية الكتاب المطلب األوؿ. 
 :مكانتو عند العلماء كعند أىل اٞنذىب المطلب الثاني. 
 :منهج اٞنؤلف ِف الكتاب المطلب الثالث. 
 :بأىم شركح اإلرشادالتعريف  المطلب الرابع. 
 مصادر اٞنؤلف ِف الكتاب الخامس: المطلب. 
 :نبذة عن اٜناكم كمؤلفو كشركحو المطلب السادس. 

)اإلمداد بشرح اإلرشاد(، كفيو  العبلمة ابن حجر اٟنيتمي ككتابو: :الفصل الثاني  
 مبحثاف:

 :كفيو ٖنانية مطالب .الشارح ابن حجر الهيتمي ترجمة :المبحث األوؿ
 :كمولده . اٚنو كنسبو المطلب األوؿ 
 :نشأتو. المطلب الثاني 
 :شيوخو. المطلب الثالث 
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 :تبلميذه. المطلب الرابع 
 :مذىبو الفقهيك  عقيدتو المطلب الخامس. 
 :لماء عليوثناء العك  مكانتو العلمية المطلب السادس. 
 :آثاره العلمية. المطلب السابع 
 كفاتو . :المطلب الثامن 

 كفيو ٙنسة، (التعريف بالكتاب )اإلمداد بشرح اإلرشاد:المبحث الثاني
 مطالب:

 توثيق نسبتو إذل مؤلفو.ٓنقيق اسم الكتاب ك  :المطلب األوؿ 
 كصف النسخ اٝنطية مع إرفاؽ َّناذج منها.المطلب الثاني : 
 منهج اٞنؤلف ِف الكتاب. :المطلب الثالث 
 العلمية كمكانتو بٌن شركح اإلرشاد. أَهية الكتاب: المطلب الرابع 
 :موارد الكتاب كمصطلحاتو المطلب الخامس. 

  .قكيشتمل على نص الكتاب احملقٌ  ،التحقيق:القسم الثاني
 هناية مقٌدمات البيع.  -إذل– باب ِف اٜنجٌ كيبدأ من قوؿ اٞنؤلف: 

 الفهارس:
 فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب كركدىا ِف اٞنصحف الشريف. (ُ
 فهرس األحاديث مرتبة حسب اٜنركؼ اٟنجائية. (ِ
 فهرس اآلثار مرتبة حسب اٜنركؼ اٟنجائية. (ّ
 فهرس األعبلـ. (ْ
 هرس اٞنصطلحات.ف (ٓ
 فهرس األماكن كالبلداف. (ٔ
 فهرس اٞنصادر كاٞنراجع. (ٕ
 فهرس اٞنوضوعات. (ٖ
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 :منهج التحقيق
 يلي: كفق ما كاف منهجي ِف التحقيق

النص اٞنخطوط ككتابتو حسب القواعد اإلمبلئية بعد اختيار نسخة  تي سخنى  -ُ  
 ل.مكتبة األحقاؼ ُنضرموت كأص

اليت كقفت عليها، كإثبات الفركؽ  ة األخرلبٌن نسخة األصل كالنسخ تي قابل -ِ  
 ، كالتنبيو عليها ِف اٜناشية.النسختٌنالواقعة بٌن 

إذا كقع تصحيف أك سقط أك طمس ِف نسخة األصل؛ فإين أثبت الصواب ِف  -ّ  
 اٞننت كأجعلو بٌن معقوفتٌن ]....[ مع اإلشارة إليو ِف اٜناشية.

منت اإلرشاد عن الشرح بوضع اٞننت بٌن قوسٌن )......( كِنط أكرب من  مٌيزتي  -ْ  
 نص الشرح.

بداية كل كجو من كجهي لوحة اٞنخطوط من نسخة األصل ، مث أسجل  تي دحدٌ  -ٓ  
رقم اللوحة كأشًن إذل الوجو األكؿ ُنرؼ )أ( كإذل الوجو الثاين ُنرؼ )ب( بٌن 

ما ما عدا نسخة األصل فأقـو بوضع خط معقوفتٌن ]..../أ[ ].../ب[، كأ
 مائل عند هناية كل كجو مث أشًن إذل ذلك ِف اٜناشية .

بعبلمات الرتقيم، كذلك لتسهيل قراءة نص الكتاب كفهمو فهمان  اعتنيت -ٔ  
 صحيحان.

اآليات القرآنية ِف اٜناشية إذل مواضعها من اٞنصحف بذكر اسم السورة  تي عزكٍ  -ٕ  
ٕنييزان ٟنا عن غًنىا مع كتابتها  ژ...ژ رينا بٌن قوسٌن مزىٌ كرقم اآلية ككضعه
 بالرسم العثماين.

األحاديث النبوية من دككاين السنة، فإف كاف ِف الصحيحٌن اكتفيت  خرجتي  -ٖ  
 ُّما كإال فأعزكه إذل ما كقفت عليو من مصادر مع بياف درجتو صحة كضعفان.

 الكتاب. ييزان ٟنا عن سائر نصٌ ٕن».....«  األحاديث بٌن قوسٌن تي كضع -ٗ  
 اآلثار الوارد ذكرىا ِف النص احملقق. تعزك  -َُ  
 األعبلـ الوارد ذكرىم ِف النص احملقق. تي ترٗن -ُُ  
الكلمات الغريبة، كالتعريف باٞنصطلحات العلمية الواردة ِف الكتاب  تي شرح -ُِ  
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 كتوثيقها من اٞنصادر األصلية اٞنعتربة.
ؿ العلماء كالنقوؿ الواردة ِف الكتاب كذلك بالرجوع إذل كتبهم أك عن توثيق أقوا -ُّ  

 طريق الكتب األخرل اليت هتتم بالنقل عنهم.
 باألماكن كالبلداف الوارد ذكرىا ِف النص احملقق. تي فعرٌ  -ُْ  
 الفهارس العلمية كما ىو موضح ِف اٝنطة. تي كضع -ُٓ  

 :وصف نسخ المخطوط
 نسخ: أربععدد النسخ 

 النسخة األولى:
 مصدر اٞنخطوط: مكتبة األحقاؼ ُنضرموت.

 .َُِٗعدد أكراقو: 
 .ُٕعدد األسطر: 

 .َُمتوسط عدد الكلمات ِف السطر: 
 ىػ.َُٖٓتاريخ النسخ: 

 عبيد.  ١نمد أ٘ند با :اسم الناسخ
 يقع الكتاب ِف ستة ٠نلدات:

اب كينتهػػػػػػي بفصػػػػػػل ِف السػػػػػػجدات كعػػػػػػدد أكراقػػػػػػو يبػػػػػػدأ مػػػػػػن أكؿ الكتػػػػػػ: األوؿ
 .( كرقةُّٖ)

: يبػػػػدأ مػػػػن فصػػػػل ِف السػػػػجدات كينتهػػػػي بنهايػػػػة بػػػػاب اٛننػػػػائز كعػػػػدد أكراقػػػػو الثػػػػاني
 ( كرقة.ِِٖ)

: يبػػػػػػدأ مػػػػػػن بػػػػػػاب الزكػػػػػػاة كينتهػػػػػػي بنهايػػػػػػة بػػػػػػاب اٜنػػػػػػج كعػػػػػػدد أكراقػػػػػػو الثالػػػػػػث
 ( كرقة.ِِٗ)

عػػػػػػدد أكراقػػػػػػو ك  : يبػػػػػػدأ مػػػػػػن بػػػػػػاب البيػػػػػػع كينتهػػػػػػي بنهايػػػػػػة بػػػػػػاب الغصػػػػػػبالرابػػػػػػع
 .( كرقةْْٔ)

بػػػػػػاب النكػػػػػػاح كينتهػػػػػػي بنهايػػػػػػة بػػػػػػاب الطػػػػػػبلؽ كعػػػػػػدد أكراقػػػػػػو  يبػػػػػػدأ مػػػػػػن :الخػػػػػػامس
 .( كرقةّّْ)
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كعػػػػدد أكراقػػػػو  : يبػػػػدأ مػػػػن فصػػػػل ِف الرجعػػػػة كينتهػػػػي بنهايػػػػة بػػػػاب اٛننايػػػػاتالسػػػػادس  
 ( كرقة.ِّٗ)

من بداية )باب في الحج( إلى نهاية )مقدمات القسم المراد تحقيقو: 
 البيع(

 من نسخة األحقاؼ.ة لوح ٕٗ٘وحات القسم المراد تحقيقو: عدد ل
 سطران . ُٕعدد األسطر: 

 كلمات.  َُ متوسط عدد الكلمات ِف السطر:
اخرتت ىذه النسخة أصبلن ألهنا أكمل النسخ كأقلها سقطان إضافة إذل كضوح  كقد  

 خطها كسبلمتها من الطمس. 
 :انيةالنسخة الث

 رية بالقاىرة.مصدر اٞنخطوط: دار الكتب اٞنص
 [ فقو شافعي.ُْْٕ]  رقمو:

 .َٔٗعدد أكراقو: 
 .ِٗعدد األسطر: 

 .ُْمتوسط عدد الكلمات ِف السطر: 
 ىػ.ُُِٖتاريخ النسخ: 

 اسم الناسخ: ١نمد بن حسن بن سليماف.
 يقع الكتاب ِف ٠نلدين:

( ُّٓكينتهي بنهاية كتاب اٜنج كعدد أكراقو ) ،: يبدأ من أكؿ الكتاباألوؿ
 كرقة.

( ّٕٓكعدد أكراقو ) : يبدأ من أكؿ كتاب البيوع كينتهي بنهاية فصل ِف اللقيطالثاني  
 كىي ِنط كاضح، كلكن ُّا طمس ِف اللوحات العشر األكذل.، كرقة

 ( لوحة.ٜٚعدد لوحات القسم المراد تحقيقو: )
 :لثالثةالنسخة ا

 مصدر اٞنخطوط: مكتبة اٞنلك عبدالعزيز باٞندينة اٞننورة.



هـ(479عاليح اتن حجش اهليتًي )خ: اإليذاد تششح اإلسشاد نه   

 
18 

 [ فقو شافعي.ِٔٓ] رقمو:
 .ْٔٔعدد أكراقو: 

 .ّّعدد األسطر: 
 .ُْمتوسط عدد الكلمات ِف السطر: 

 ىػ.ِٔٗتاريخ النسخ: 
 اسم الناسخ: ١نمد بن الفقًن ١نمد.

 نسخ. نوع اٝنط:
 مصورة عن اٞنكتبة احملمودية باٞندينة اٞننورة.

 يقع الكتاب ِف ٠نلد كاحد:
 ( كرقة.ْٔٔاٜنج كعدد أكراقو )ؿ الكتاب كينتهي ِف كتاب يبدأ من أكٌ 

 ( لوحة.ٕٙعدد لوحات القسم المراد تحقيقو: )
 :رابعةالنسخة ال

مصدر اٞنخطوط: مركز ٗنعة اٞناجد باإلمارات العربية اٞنتحدة، كىي مصورة عن   
 اٞنكتبة الظاىرية بدمشق.

 .ٕٕٕعدد اللوحات: 
 .ّّعدد األسطر: 

 .ُْمتوسط عدد الكلمات ِف السطر: 
 النسخ: دل يذكر.تاريخ 

 جزءاف: كيوجد منها
يبػػػػػػػدأ مػػػػػػػن أكؿ الكتػػػػػػػاب كينتهػػػػػػػي بنهايػػػػػػػة كتػػػػػػػاب اٜنػػػػػػػج كعػػػػػػػدد أكراقػػػػػػػو  :األوؿ

 ( لوحان.ِّٓ)
يبػػػػػػدأ مػػػػػػن كتػػػػػػاب اٛننايػػػػػػات كينتهػػػػػػي ببػػػػػػاب أمهػػػػػػات األكالد كعػػػػػػدد أكراقػػػػػػو  :الرابػػػػػػع

 .( لوحان ِْٓ)
 ( لوحة. ٜٗعدد لوحات القسم المراد تحقيقو: )

 :الخامسةالنسخة 
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 ١نفوظات مكتبة األحقاؼ ُنضرموت، كىي جزءاف:كىي من 
مجموعة الرباط، علي بن الحسن الحداد، : الجزء األوؿ مسّجل باسم

 [.ٖٙٗ]: رقمب
 .ََُعدد أكراقو: 

جٌيد، كاٞننت كالعناكين كتبت باٞنداد األ٘نر، كأٌما الشرح، فقد   نوع اٝنط: نسخ
 .كتب باٞنداد األسود

 .ايات، من قتل بنحو عمد..."أٌكلو: "كبو ثقيت، باب ِف اٛنن
فمعناه أنٌو أمر  -رضي اهلل عنهما-عن اٜنسن كاٜنسٌن  --أخره: "كأٌما عٌقو 

 أباَها بذلك... فيسٌن ٟنا أف تعٌق عن كلدىا".
  .[ٛٚٔ] مجموعة آؿ يحيى، برقم: الجزء الثاني مسّجل باسم: 

 .ُٖٔعدد أكراقو:  
 كشرعنا: عقد يتضٌمن إباحة كطء....أٌكلو: باب ِف النكاح، كىو لغة: الضٌم،  
مت الربع الثالث ُنمد اهلل تعاذل، كعونو، كحسن  -عفا اهلل عنو–كآخره: قاؿ مؤلٌفو  

 توفيقو، كمٌنو.
 ( سطرنا.ّّ): ِف كٌل كرقة عدد األسطر

 ( كلمة.َِ-ُٔعدد الكلمات ِف كل سطر يرتاكح ما بٌن )
 ( سم.ِّ+ِّمقاس كرقاهتا: )

كاٞننت كتب باٞنداد األ٘نر، كأٌما الشرح فكتب باٞنداد  ي جٌيد،نسخ كخٌطها
 .األسود

فقط، يبدأ من باب النكاح، كآخره: فصل ِف  الكتاب ٠نلد كاحد وجد مني
 اٜنضانة.

 وليس في ىذه النسخة ما يتعّلق بقسمي المراد تحقيقو.
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ٌ
 وتقذيش

ٌ
 شكش

سٌيدنا كنبيٌنا ١نٌمد،  علىتتٌم الٌصاٜنات، كالٌصبلة كالٌسبلـ اٜنمد هلل الذم بنعمتو 
 كعلى آلو، كصحبو، كمن تبعهم بإحساف إذل يـو الٌدين.

 أٌما بعد:
كعلى ما يٌسر كأعاف ّنٌنو  فإيٌن أ٘ند اهلل تعاذل أٌكالن كآخر على إٕناـ ىذا البحث،

 ككرمو.
اٞنملكة -لدكليت اٞنباركة  افكجديره ِف ىذا اٞنقاـ أف أقٌدـ جزيل الٌشكر كالعرف 

، كجهود جبارة، ِف تطوير التعليم، خدمات جليلة منعلى ما تقٌدمو  -العربٌية السعوديٌة
كما أخٌص ها كرخاءىىا، كعٌزىا كاستقرارىا،  أداـ اهلل على ىذا البلد أٍمنى كالبحث العلمي، 

تهم رل الفرصة ٞنواصلة كقسم الفقو على إتاح باٛنامعة اإلسبلمية، بالٌشكر، كٌلية الشريعة
أستاذم كمشرِف الذم رعاين طالبان ِف برنامج  الٌدراسات العليا، كال يفوتين أف أشكر

ًلمىا بذؿ من جهود  ١نمد يعقوب طالب عبيدم؛فضيلة شيخنا، الدكتور/  اٞناجستًن،
جٌبارة ِف متابعة ىذا البحث كتقوديو من لدف بدأ حَّت جاء ِف ىذه الٌصورة، فقد بذؿ 

كقات الٌثمينة، كتفٌضل مشكورنا مأجورنا بإبداء توجيهاتو قٌيمةو، كملحوظاتو سديدةو، األ
ًلًو كذريًٌتًو.  فكاف نعم الٌناصح كاٞنرشد، فجزاه اهلل عيٌن خًن اٛنزاء، كبارؾ ِف عٍلًمًو كعمى

د/ ك  نايف بن نافع العمرم،د/ أ. لفضيلة، كما أتقٌدـ بالٌشكر اٛنزيل لصاحٍِب ا
، على قبوٟنما كْنٌشمهما عناء قراءة ىذه الرسالة، كإبداء ن منصور القحطاينالر٘نن بعبد

اٞنلحوظات عليها، لتخرج على أحسن صورة، فجزاَها اهلل عين خًن اٛنزاء، كنفع بعلمهما، 
 كبارؾ ِف جهودَها.

كما أشكر اإلخوة القائمٌن على مكتبة اٜنـر النبوٌم، كاٞنكتبة اٞنركزية باٛنامعة 
 ىذا البحث. خبلؿ فرتة، كمكتبة كلية الشريعة اليت تزكدت منها اإلسبلمية

كالٌشكر موصوؿه إذل كٌل مىٍن مدَّ رل يدى العوف كاٞنساعدة، أسأؿ اهلل تبارؾ كتعاذل 
أف جيعل ىذا العمل خالصنا لوجهو الكرًن، كأف يتقٌبلو بقبوؿو حسنو، إنٌو كرٌل ذلك 

 رٌب العاٞنٌن.كالقادر عليو، كآخر دعوانا أف اٜنمد هلل 
 كصٌلى اهلل كسٌلم كبارؾ على نبيٌنا ١نمد كعلى آلو كصحبو أٗنعٌن.



 انـــذساســـح: انقســى األول
 وتشػػػمل على فصػػػػػػلين

: )إرشاد دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين ابن المقرئ، ودراسة كتابوالفصل األوؿ: 
 .الغاوي في مسالك الحاوي(

: )اإلمداد بشرح اب الدين ابن حجر الهيتمي وكتابوالعالمة شهالفصل الثاني: 
 .اإلرشاد(





دساسح حياج اإلياو ششف انذين اتن املقشئ، انفصم األول: 
 .: )إسشاد انغاوي يف يسانك احلاوي(ودساسح كتاته

 وفيو مبحثاف
 : شرؼ الدين ابن المقرئ.التعريف بمؤلف المتن: األوؿالمبحث 

 مبحث الثاني: نبذة عن كتاب: )إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي(.ال





: اإلياو ششف انذين اتن انتعشيف مبؤنف املنت :األولاملثحث 
 .املقشئ

 وفيو سبعة مطالب
 ومولده ووفاتو. اسمو ونسبوالمطلب األوؿ: 

 المطلب الثاني: نشأتو وطلبو للعلم.
 المطلب الثالث: شيوخو.
 المطلب الرابع: تالميذه.

 .مذىبو الفقهيالمطلب الخامس: عقيدتو و 
 .ثناء العلماء عليوو  مكانتو العلميةالمطلب السادس: 

 المطلب السابع: آثاره العلمية.
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 .ومىلده ووفاته امسه ونسبه :املطلب األول

 :اسمو ونسبو -
 اهللعبدىو اإلماـ العادل اٞنصنف شرؼ الدين أبو ١نمد إٚناعيل بن أِب بكر بن 

 (ّ)الشرجي (ِ)الشاكرم (ُ)بن علي الشريف الشغدرم عطيةبن علي بن بن إبراىيم 
 .(ٓ) اٞنعركؼ بابن اٞنقرئ (ْ)اليماين اٜنسيين

 مولده: -
ىػ( ِف بلدة ْٕٓ) كلد شرؼ الدين اٞنقرئ ِف أكاسط القرف الثامن اٟنجرم سنة:

 أبيات حسٌن ِف منطقة الشرجة من سواحل اليمن على البحر األ٘نر.
دين أبو اٝنًن السخاكل: كلد إٚناعيل ابن اٞنقرئ ِف منتصف كقاؿ مشس ال
إنو رجع  ىػ( كما كتبو ِنط يده، كقاؿ اٛنماؿ بن اٝنياط:ٕٓٓ) ٗنادل األكذل سنة:

 .(ٔ)(ىػْٕٓلو أف مولده كاف ِف سنة:) عنو كصح
                                 

 الشغدرم: ىو لقب جده علي األعلى . (ُ)
 .(َُّ/ُعبلـ للزركلي )(، األِِٗ/ِ) ينظر: الضوء البلمع     

الشاكرم: نسبو إذل بين شاكر قبيلة أصلو منها كىي قبيلة ديانية تسكن جباؿ اليمن شرقي  (ِ)
 احملالب.

 (.ِِٗ/ِ) ينظر: الضوء البلمع     
 الشرجي: نسبة إذل شرجة من سواحلها، كىي قرية ضربة كانت ِف كادم زبيد. (ّ)

 (.ُِٓ/ّنباء الغمر بأبناء العمر )إينظر:      
 يين: نسبة إذل أبيات حسٌن باليمن مولده فيها .اٜنس ((ْ

 ( .ُِّ/ٗينظر: شذدات الذىب )     
 اء الغمر بأبناء العمربنإ(، ٖٓ/ْينظر: طبقات الشافعية لتقي الدين ابن قاضي شهبة ) ((ٓ

(، الضوء ُِٔ(، ُّجة الناظرين إذل تراجم اٞنتأخرين من الشافعية البارعٌن )ص ُِٓ/ّ)
(، شذرات الذىب ِف ْْْ/ُغية الوعاة ِف طبقات اللغويٌن كالنجاة )( بِِٗ/ِالبلمع )

 ( .ُِّ/ٗأخبار من ذىب )
البدر الطالع  ،(َِّ)ص  (، طبقات صلحاء اليمنِِٗ/ِالضوء البلمع ) :ينظر (ٔ)

(ُ/ُِْ.) 
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ىػ(، كتبعو على ذلك ٕٓٔكذكر ابن حجر أنو كلد سنة ٙنس كستٌن كسبعمائة )
 قوؿ مرجوح. لكنو ،(ُ)السيوطي
 وفاتو: -

بزبيد ِف شهر رجب سنة سبع كثبلثٌن كٖناَّنائة  -ر٘نو اهلل-لقد كافتو اٞننية 
 .(ِ)ىػ(ّٕٖ)

بعد أف قضى حياتو ٠ناىدان ِف خدمة  (ّ)كقيل: توِف بزبيد يـو األحد آخر صفر
 اإلسبلـ تعلمان كتعليمان كتأليفان كإفتاء.

فحات مشرقة تزخر بإ٤نازات عظيمة جيدىا ص ،كإف اٞنتأمل ِف سًنة ابن اٞنقرئ
كأسكنو  ،مباركة سطرىا التاريخ، كترٗنة سًنتو ٓنتمل كراريس، فر٘نو اهلل ر٘نة كاسعة

 الفردكس األعلى من اٛننة.

                                 
 (.ْْْ/ُ(، بغية الوعاة )ُِٓ/ّ) بناء العمرأنباء الغمر بإينظر:  (ُ)
 (.ْْْ/ُ(، بغية الوعاه )ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ُِٔينظر ُّجة الناظرين )ص (ِ)
 (.ِِّ/ٗينظر شذرات الذىب ) (ّ)
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 .نصأته، وطلبه للعله :املطلب الثانٌ

 نشأتو: -
قرئ كتأدب ِف أبيات حسٌن ِف منطقة الشرجة من سواحل نشأ إٚناعيل ابن اٞن
 مدينة العلم كالعلماء ِف عاـ: (ُ)مث انتقل ابن اٞنقرئ إذل زبيد اليمن على البحر األ٘نر،

 ىػ( كسكنها.ِٖٕ)
كلقد نشأ ابن اٞنقرئ كترعرع ِف كسط ملئ بالعلماء، حَّت إف ملوؾ دكلتو كانوا 

 .(ِ)ر العلم كاىتماـ ببناء القوة اٞنعرفيةعلى حظ كافر من العلم كاألدب كحب نش
 طلبو للعلم: -

أخذ إٚناعيل ابن اٞنقرئ أكائل العلم عن بعض شيوخ قومو ِف الشرع، كاألدب، 
ىػ( كدخل زبيد ِٖٕكنظم القافية، مث بعد ذلك ىاجر إذل األبواب اإلشرافية عاـ:)

يو، كقرأ العربية على ١نمد شارح التنب فاشتغل بطلب الفقو على اإلماـ ٗناؿ الدين الرديي
بن زكريا، كعبداللطيف الشرجي، كغًنَها، ككاف منقطع القرين ِف علم األدب، كقرأ ِف 
عدة فنوف كبرز ِف ٗنيعها كفاؽ أىل عصره كذاع صيتو، كأقبل عليو ملوؾ اليمن كصار 

 لو حظ عظيم عند اٝناص كالعاـ.
، كأصبح إماما ِف الفقو كالعربية كاٞننطق كاألصوؿ،  كبرز ِف اٞننطوؽ كاٞنفهـو

كصارت لو اليد الطوذل، حَّت عرؼ ابن اٞنقرئ بفقهو كذكائو كإبداعاتو عند مدرسيو 
 .(ّ)كتبلميذه كمعاصريو من العلماء

                                 
مدينة مشهورة من مدف اليمن،  –. زبيد: بفتح أكلو ككسر ثانيو كسكوف الياء ، كداؿ مهملة  ُ

 كمقابلها ساحل غبلفقو كساحل اٞنندب .
 (.ِِٖ/ُ(، الركض اٞنعطار)ُُّ/ّمعجم البلداف ) :ينظر     

 ( .ِِٗ/ِ(، الضوء البلمع )ُِٓ/ّ) نباء الغمر بأبناء العمرإ. ينظر:  ِ
(، ُِٔ(، ُّجة الناظرين )صَِّ(، طبقات صلحاء اليمن )صِِٗ/ِ. الضوء البلمع ) ّ

 (ُِْ/ ُ(، البدر الطالع )ْْْ/ُبغية الوعاه )
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 .شًىخه :املطلب الثالث

جد ِف اٞنصادر اليت لقد تتلمذ كتعلم إٚناعيل ابن اٞنقرئ على شيوخ بلده، كدل أ
كقفت عليها ما يدؿ على أنو رحل خارج اليمن ِف طلب العلم، كذلك دل أجد ِف 

 اٞنصادر تصرحيان باٞنشايخ الذين أخذ عنهم العلم إال عددان قليبلن، كىم:
 .(ُ)كالده: أبوبكر بن عبداهلل بن إبراىيم بن علي بن عطيو الشاكرم -ُ
  .(ِ)ر الردييالفقيو: ٗناؿ الدين ابن أِب بك -ِ
 .(ّ)العبلمة: ١نمد بن زكريا -ّ
 .(ْ)اللطيف بن أِب بكر بن أ٘ند بن عمر الشرجي أبو عبداهلل عبد العبلمة: -ْ
 .(ٓ)عفيف الدين عبداهلل بن ١نمد الكاىلي العبلمة: -ٓ

                                 
 (، كدل أجد ترٗنة لوالده .َِّ. ينظر طبقات صلحاء اليمن )ص ُ
ِب بكر الرديي الشافعي كلد سنة أاؿ الدين ١نمد بن علي بن عبداهلل بن . ىو االماـ ٗن ِ

اشتغل بالعلم، كتوذل قضاء األقضية ، ىػ(، كاف فقيها، عارفإِٗق( كتوىف سنة )َُٕ)
 .أخذ عنو ابن اٞنقرئ الفقو ،باليمن

 كمن مصنفاتو: التفقيو شرح التنبيو، كبغية الناسك ِف كيفية اٞنناسك .    
(، العقود اللؤلؤية ُِّ/ٗ(، شذرات الذىب )ْٔ/ْطبقات ابن قاضي شهبة ) ينظر:    

(ِ/َُٔ.) 
))كأخذ العربية عن علماء كقتو كالعبلمة ١نمد بن زكريا  . قاؿ مشس الدين أبو اٝنًن السخاكم: ّ

 اللطيف الشرجي كغًنَها(( كدل أجد ترٗنة حملمد بن زكريا . كعبد
 (.ْْْ/ُغية الوعاه )(، بِِٗ/ِينظر الضوء البلمع )    

ىػ(، كاستقر ِف تدريس النحو بالصبلحية ، كتدريس الفقو ْٕٕ. كلد بقرية الشرجة سنة ) ْ
بالر٘نانية بزبيد، كذاع صيتو ِف الببلد ، كرحل إليو الناس من سائر اليمن كغًنىا، من 

 ػ(.ىَّٖمصنفاتو: شرح ملحة اإلعراب ، كاختصر احملرر ِف النحو، توِف بالشرجة سنة )
 (.ُِْ/ُ(، البدر الطالع )َُٕ/ِ) ة(، بغية الوعآِّ/ْينظر: الضوء البلمع )     

 . تفقو العبلمة الكاىلي على األئمة ّندينة زبيد ، ككانت لو معرفة جيدة ِف التنبيو كاٞنهذب ، ال ٓ
يكاد يوجد لو نظًن ِف معرفتهما من نظرائو كمشائخو، كاشتغل بالتدريس كالفتول ِف مدينة 

 ىػ .َُٖإب توِف سنة 
 (.ٕٖ)ص (، طبقات صلحاء اليمنّٖٔ/ِ) (، اٞننهل الصاِفَٕ/ٓينظر: الضوء البلمع )    
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 .تالمًذه :املطلب الزابع

 الدين ابن اٞنقرئ عدد من التبلميذ، من أبرزىم:لقد تتلمذ على شرؼ 
 .(ُ)الفقيو: شرؼ الدين إٚناعيل بن إبراىيم البومو -ُ
 .(ِ)الفقيو: عفيف الدين عثماف بن عمر بن أِب بكر بن عبداهلل الناشرم -ِ
 .(ّ)الفقيو: ٗناؿ الدين ١نمد بن إبراىيم بن ناصر اٜنسيين -ّ
 .(ْ)بن معيبد األشعرمالفقيو: تقي الدين عمر بن ١نمد  -ْ
 .(ٓ)الفقيو: ٗناؿ الدين بن عمر الفارقي -ٓ

                                 
. كاف من أبرز مشايخ النحو بزبيد مع اىتمامو بالفقو أيضا ، كاشتهر كغلب عليو معرفة النحو  ُ

ىل زبيد ، أمن كالتصريف كدرس بالصبلحية كالر٘نانية بزبيد كأفَّت ، كٔنرج على يده ٗناعة 
 ىػ(.ّٕٖتوِف سنة )

 (.َِٗ(، طبقات صلحاء اليمن)صِٖٗ/ِ) ينظر الضوء البلمع    
مامة الظاىرية، كدرس ّندارس ِف زبيد، كصنف كتبان إ، كذل ىػ ، ككاف فقيها عاٞنان َٖٓ. كلد سنة  ِ

 ىػ(.ْٖٖمنها: اٟنداية إذل ٓنقيق الركاية ِف القراءات، شرح االرشاد، توِف سنة )
 (.ُُٓ(، طبقات صلحاء اليمن)صُّْ/ٓ) الضوء البلمع :ينظر     

. قرأ على شرؼ الدين ابن اٞنقرئ كثًنا من مصنفاتو، كالزمو كتفقو عليو حَّت أصبح من أجل  ّ
فتاء كالتدريس بزبيد كأفاد بعلمو الناس صنف كتابا منها: اختصر القوت تبلميذه ، كتصدل لئل

 ىػ(.ْٖٓرل توِف سنة )ذرعي، كاختصر اٛنواىر للقمو لؤل
 (.ُُّ)ص (، طبقات صلحاء اليمنِِٖ/ٔ) ينظر: الضوء البلمع     

ىػ(، كاجتهد ِف طلب العلم ، كٔنرج على شرؼ الدين ابن اٞنقرئ ، َُٖ. كلد بزبيد سنة ) ْ
كعكف على التدريس، صنف كتبا منها: النكيتا اٝنفيات على اٞنهمات حيتوم على ثبلٖنائة 

 ىػ( .ّٖٖ) ريز الغارل على كسيط الغزارل، توِف سنةاعرتاض ، كاالب
 ( .ُّْ(، طبقات صلحاء اليمن )ص ُِّ/ٔ) ينظر: الضوء البلمع    

خذ عن شيخو اٚناعيل بن اٞنقرئ االرشاد ، كالركض ، كغًنَها، أىػ(، ك َٖٓ. كلد بزبيد سنة ) ٓ
ها: اختصر اٛنواىر فتاء كالتدريس كصنف كتبا منكأصبح فقيها ، توذل القضاء، كتصدل لئل

 ىػ(ّٖٗربع ٠نلدات، توِف سنة )أللقمورل، الشرح على اٞنناىج ِف 
 (.ّٗ(، طبقا صلحاء اليمن )صِٔٗ/ٖينظر: الضوء البلمع)    
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 .عقًدته، ومذهبه الفقهٌ :املطلب اخلامس
 :عقيدتو -

عقيدة السلف على  –ر٘نو اهلل  -لقد كاف شرؼ الدين إٚناعيل ابن اٞنقرئ 
 يلي: الصاحل منهج أىل السنة كاٛنماعة، ك٣نا يدؿ على ذلك ما

كاف شرؼ الدين اٞنقرئ   (ُ)عندما حدثت الفتنة بٌن أىل السنة كأتباع ابن عرِب
 من أبرز من تصدل للرد على ىؤالء اٞنبتدعة.

قاؿ ابن قاضي شهبة: ))كناظر أتباع ابن عرِب فعميت عليهم األبصار، كدمغهم 
 .(ِ)غ حجة ِف اإلنكار، كلو فيهم غرر القصائد تشًن إذل تنزيو الصمد الواحد((بأبل

                                 
حكيم، صوِف،  اهلل الطائي اٜنإني اٞنرسي، ىو ١نمد بن علي بن ١نمد بن أ٘ند بن عبد (ُ)

كرحل اذل مصر كاٜنجاز كبغداد كببلد ، ىػ(َٔٓأديب، كلد ّنرسية سنة ) متكلم، فقيو، مفسر
الرـك ، كأنكر عليو أىل مصر آراءه ، كقاؿ ابن العماد نقبل عن اٞنناكم: ))كقد تفرؽ الناس 

ِف أمره طرائق قددا، فذىبت طائفة اذل أنو زنديق ال صديق، كقاؿ  اِف شأنو شيعا، كسلكو 
 : كٓنرًن النظر  ،ذل اعتقاد كاليتوإآخركف صفياء، كصار نو كاسطة عقد األكلياء كرئيس األإقـو

 .ىػ(ّٕٔتوِف سنة ) ،ِف كتبو، كعوؿ ٗنع على الوقف كالتسليم
 .(َْ/ُُ(، معجم اٞنؤلفٌن )ّّٗ/ٔ(، النجـو الزاىرة )ِّّ/ٕينظر: شذرات الذىب )    
 أقواؿ بعض العلماء ِف ابن عرِب:    
ـ العادل، كال حيرـٌ فرحان"، كقاؿ اٜنافظ قاؿ العٌز بن عب السبلـ: "ىو شيخ سوء، يقوؿ بقد    

ابن حجر: "كقد كنت سألت شيخنا سراج الدين البلقيين عن ابن عرِب، فبادر باٛنواب: ىو  
كبعد: فإين ٞنا كافر"، كقاؿ العبلمة البقاعي ِف مقدمة كتابو: تنبيو الغِب إذل تكفًن ابن عرِب: "

لتصوؼ، اٞنوسـو عند أىل اٜنق: بالوحدة، رأيت الناس مضطربٌن ِف ابن عرِب اٞننسوب إذل ا
كدل أر من شفى القلب ِف ترٗنتو ككاف كفره ِف كتابو الفصوص أظهر منو ِف غًنه، أحببت أف 
أذكر منو ما كاف ظاىرا، حَّت يعلم حالو، فيهجر مقالو، كيعتقد ا٥نبللو، ككفره كضبللو، كأنو 

 ".إذل اٟناكية مآبو كمآلو
(، تنبيو الغِب إذل تكفًن ابن ُّٖ/ْ(، لساف اٞنيزاف )َُّ/ُٔبلء )ينظر: سًن أعبلـ النب    

 (. ُٖعرِب )ص
 ( .ِْٗ/ِ(، الضوء البلمع )ٖٓ/ْينظر طبقات ابن قاضي شهبة ) (ِ)
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كقاؿ الشوكاين: ))ككاف ينكر ٥نلة ابن عرِب كأتباعو، كبينو كبٌن متبعيو معارؾ، 
 .(ُ)كلو ِف ذلك رسالتاف كقصائد كثًنة((

 .(ّقتلو للعبلمة أ٘ند بن زيد الشاكم) (ِ)كأنكر أيضا على اإلماـ صبلح الدين

 :مذىبو الفقهي -
لقد كاف شرؼ الدين إٚناعيل بن أِب بكر على مذىب اإلماـ الشافعي، كما 
علم ذلك من خبلؿ مصنفاتو الفقهية، كاليت اقتصرت على بياف الراجح من األقواؿ أك 

 .كغًنَها لب(رشاد(، ك )ركض الطااٞنذىب الشافعي فحسب، ككتاب: )اإلاألكجو ِف 
ك٣نا يدؿ على أنو شافعي اٞنذىب ترٗنة السخاكم لو ِف الضوء البلمع؛ حيث 

 .(ْ)قاؿ: "...إٚناعيل بن أِب بكر....الشافعي"
كقاؿ عنو ابن العماد ِف شذرات الذىب: "...شرؼ الدين أبو ١نمد، إٚناعيل 

 .(ٓ)لشافعي"بن أِب بكر بن عبد اهلل اٞنقرئ ابن علي بن عطية الشاكرم اليمين اا
 

  

                                 
 (.ُْْ/ُ. ينظر: البدر الطالع )ُ
ىػ(، من ّٕٗ. ىو: صبلح الدين الناصر لدين اهلل ١نمد بن علي بن ١نمد بن علي كلد سنة ) ِ

زيدية ِف اليمن، ملك صعدة إذل عدف، مث استوذل على صنعاء، كقاتل سبلطٌن اليمن، أئمة ال
 ىػ(.ّٕٗىػ( توِف سنة )ْٖٕكٕنت البيعة لو سنة )

 (ِِٓ/ِينظر: البدر الطالع )    
. كاف من رؤساء أىل صعدة ككاف بارزا ِف علـو كثًنة ، السيما الفقو فقد صار اٞنرجع كاٞنعوؿ  ّ

اف مناكئا للزيدية ، كثًن االنتقاد ٞنذىبهم قتلو اإلماـ صبلح الدين حينما عليو ِف ذلك ، كك
 ىػ(.ّٕٗأغار على بين شاكر فقتلو كٗناعة من أىلو سنة )

 ( .ُٓٓ/ُينظر: الدر الكامنة )     
 (.ِِٗ/ِ) الضوء البلمع. ينظر:  ْ
 (.ُِّ/ٗ) شذرات الذىب.  ٓ
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 .، وثناء العلناء علًهمكانته العلنًُ :املطلب السادس
 :مكانتو العلمية -

فعرؼ بفقهو كذكائو  اٞنقرئ مكانة علمية ٕنيزه،لقد كاف لشرؼ الدين ابن 
كإبداعاتو، ككانت لو مكانة عند مدرسيو كتبلميذه كمعاصريو من العلماء كاٞنلوؾ، ك٣نا 

 يدؿ على ىذه اٞنكانة ما يلي:
كتبو اليت ألفها كتلقاىا الناس بالقبوؿ، فقد ألف كتاب: )الركض(، كحظي   -ُ

شرحو الشيخ: زكريا األنصارم، كالشيخ: مشس الدين عند العلماء كطلبة العلم بالقبوؿ، ف
 الدمياطي، ككذا كتاب: )اإلرشاد( كالذم حظي كذلك بالقبوؿ عند اٝناصة كالعامة.

قاؿ اٜنافظ ابن حجر: )عادل الببلد اليمنية(، كقاؿ أيضان: )إنو مهر ِف الفقو  -ِ
 .(ُ) كالعربية كاألدب(

ِف ٗنيعها، كفاؽ أىل عصره، كطاؿ كقاؿ الشوكاين: )كقرأ ِف عدة فنوف كبرز  -ّ
كأقبل  كمهر ِف صناعة النظم كالنثر، كجاء ّنا ال يقدر عليو غًنه، صيتو، كاشتهر ذكره،

ككاله اٞنلك األشرؼ  عليو ملوؾ اليمن، كصار لو حظ عظيم عند اٝناص كالعاـ،
 .(ِ)بتعز كالنظامية بزبيد( تدريس اَّاىدية

بو اٜنسن الذم دل يسبق إذل مثالو كذكر السخاكم أف الشرؼ عمل كتا -ْ
اٞنسمى:)عنواف الشرؼ(، كالتـز أف ٔنرج من أكائلو كأكاخره كأكاسطو علـو غًن العلم 

 .(ّ)الذم كضع الكتاب لو، كىو الفقو

 :ثناء العلماء عليو -
 مكانتو العلميةو كعرؼ لقد أثىن على شرؼ الدين ابن اٞنقرئ خلق كثًن ٣نن عرف

 كاالجتماعية، كمن أكلئك:
 .(ْ)قاؿ العبلمة ابن حجر: )عادل الببلد اليمنية( -ُ

                                 
 .(ُِٓ/ّ) اء الغمر بأبناء العمربنإ. ينظر:  ُ
 .(ُِْ/ُ. ينظر: البدر الطالع ) ِ
 (.ِِٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ّ
 (.ِٓٗ/ّاء الغمر بأبناء العمر)بنإ. ينظر:  ْ
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، كأشعر أىل زمانو( -ِ  .(ُ)كقاؿ العفيف الناشرم: )مدقق كقتو ِف العلـو
كقاؿ اٞنوفق اٝنزرجي: )إنو كاف فقيها ١نققا، ُناثا مدققا، مشاركا ِف كثًن من  -ّ

، مشتغبل باٞن (العلـو  .(ِ)نثور كاٞننظـو
كقاؿ النفيس العلوم: )ىو الفقيو اإلماـ العادل، ذك الفهم الثاقب، كالرأم الصائب،  -ْ

 .(ّ)ُّاء الفقهاء، نور العلماء علما كعمبل(
( ِف اٜنسب، ْكقاؿ ابن قاضي شهبة: )كقاؿ رل بعض اٞنتأخرين: شامخ العرنٌن) -ٓ

ألشرؼ صاحب اليمن ِف كمنقطع القرين ِف علـو األدب، تصرؼ للملك ا
كدفعهم ّنا بلغ  األعماؿ اٛنليلة، ناظر أتباع ابن عرِب فعميت عليهم األبصار،

 .(ٓ)حجة ِف اإلنكار(
ىػ(: َُٖٗكقاؿ أبو الفبلح عبداٜني بن أ٘ند بن ابن العماد اٞنتوِف سنة: ) -ٔ

 .(ٔ) )كشهد بفضلو علماء عصره، منهم: ابن حجر(
 .(ٕ)عدة فنوف، كبرز ِف ٗنيعها(كقاؿ الشوكاين: )كقرأ ِف  -ٕ
كجاء ِف تاريخ الربيهي: )كاف إماما يضرب بو اٞنثل ِف الذكاء، مرتقيا أعلى ذركة  -ٖ

الفضل ببل امرتاء، نادرة الدىر، كأعظم فضبلء العصر، مؤل بعلمو الصدكر 
 .(ٖ)كالسطور(

                                 
 ( .ِٓٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ُ
 ( .ِِٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ِ
 ( .ِّٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ّ
شيء ، كمنو: عرنٌن األنف: كىو ٠نتمع  . العرنٌن: مشتق من )ع ، ر ، ف( كالعرنٌن أكؿ كل ْ

 اٜناجبٌن كىو اكؿ األنف ، كعرانٌن القـو ساداهتم كاشرافهم 
 (ٕٗٓ/ِ(، اٞنعجم الوسيط )ِِٖ/ّ(، لساف العرب )َِٕ/ِينظر: ٢نتار الصحاح )    

 (ٖٓ/ْ. ينظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) ٓ
 (ِِّ/ٗ. ينظر: شذرات الذىب ) ٔ
 (ُِْ/ُبدر الطالع ). ينظر: ال ٕ
 (َِّ. ينظر: طبقات صلحاء اليمن )ص ٖ
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 .آثاره العلنًُ :املطلب السابع

لشرؼ الدين ابن اٞنقرئ ٠نموعة من اٞنصنفات القيمة اليت ألفها الناس كتلقوىا 
 كقفت عليو منها مرتبة ُنسب حركؼ اٞنعجم: بالقبوؿ، كسأذكر من ىذه اٞنصنفات ما

 .(ُ)إخبلص الناكم ِف إرشاد الغاكم إذل مسالك اٜناكم -ُ
 .(ِ)إرشاد الغاكم إذل مسالك اٜناكم -ِ

٢نتصر من اٜناكم الصغًن للقزكيين، كىو كتاب نفيس ِف فركع الشافعية، كقد طار كىو 
 ِف اآلفاؽ كاشتغل بو علماء الشافعية ِف األقطار، كشرحو ٗناعة منهم ابن اٞنقرئ.

 .(ْ)، التـز أف يكوف ِف كل بيت منها تورية باسم النوع البديعي(ّ)بديعية -ّ
 .(ٓ)ديواف شعر -ْ
 .(ٔ)الشريعة الذريعة إذل نصر -ٓ
 الركض ٢نتصر الركضة. -ٔ
 .(ٕ)العركض كالقواِف -ٕ
 عنواف الشرؼ الواِف ِف الفقو كالعركض كالتاريخ كالنحو كالقواِف. -ٖ

التـز فيو أف ٔنرج من أكائلو كأكاخره كأكاسطو علـو غًن العلم الذم كضع الكتاب لو، 
 .(ٖ)واِفكق كىو الفقو، كىو مشتمل مع الفقو على ٥نو كتاريخ كعركض

 .(ٗ)الفريدة اٛنامعة للمعاين الرائعة، كىو شرح على بديعيتو -ٗ
                                 

. طبع ِف اربعة أجزاء من قبل ٛننة إحياء الرتاث االسبلمي باَّلس األعلى للشؤكف االسبلمية  ُ
 َنمهورية مصر العربية . بتحقيق الشيخ: عبدالعزيز زلط .

 ـ.َُِّ -ىػ ُّْْ، ُطبع بدار اٞننهاج، ط . ِ
ػ( بصنعاء. ذكره ١نقق طبقات صلحاء اليمن . ينظر: طبقات صلحاء ىَُْٔ. طبع سنة ) ّ

 (.َّٓاليمن )ص
 ( .ُّْ/ُ(، البدر الطالع )ِْٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ْ
 (ْْْ/ُ) ة. ينظر: بغية الوعا ٓ
 (ُِٔ/ُ. ينظر: ىدية العارفٌن ) ٔ
 (.ِِْليمن )صينظر: مصادر الفكر االسبلمي ِف ا -ىػ ُٖٓٓ. طبع ِف حيدر أبادم سنة  ٕ
 (ُِْ/ُ(، البدر الطالع )ُِٓ/ّاء الغمر بأبناء العمر )بنإ. ينظر:  ٖ
 (ُِٔ/ٌُن )ف(، ىدية العار ْْْ/ُ) ة. ينظر: بغية الوعا ٗ
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 .(ُ)القصيدة التائية ِف التذكًن -َُ
 .(ِ)كتاب ِف الرد على الطائفة العربية  -ُُ
 .(ّ)ما يتفرع عن اٝنبلؼ ِف مسألة اٞناء اٞنشمس -ُِ
 .(ْ)اٞندح الرائق كاألدب الفائق -ُّ
 .(ٓ)هودمرتبة الوجود كمنزلة الش -ُْ
 .(ٔ)مسائل كفضائل -ُٓ

                                 
 ( ُِٔ/ُ. ينظر: ىدية العارفٌن ) ُ
 (َّٓ(، طبقات صلحاء اليمن )صِٓٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ِ
 (ُّْ/ُدر الطالع )(، البِْٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ّ
 (ُِٔ(، ُّجة الناظرين )صٖٓ/ْ. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ) ْ
 (ُِٔ/ُ. ينظر: ىدية العارفٌن ) ٓ
 (ُِٓ/ّنباء الغمر بأبناء العمر )إ. ينظر:  ٔ





)إسشاد انغاوي يف يسانك  :نثزج عن كتاب :املثحث انثاني
 .احلاوي(

 وفيو ستة مطالب
 .أىمية الكتابالمطلب األوؿ: 

 أىل المذىب. المطلب الثاني: مكانتو عند العلماء وعند
 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

 .التعريف بأىم شروح اإلرشادالمطلب الرابع: 
 المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب.

 المطلب السادس: نبذة عن الحاوي ومؤلفو وشروحو.
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 .أهنًُ الكتاب :املطلب األول

)إرشاد الغاكم إذل مسالك اٜناكم( كتاب ٢نتصر ِف الفقو الشافعي، يعد  كتاب:
من أىم اٞنختصرات ِف اٞنذىب الشافعي، مؤلفو: شرؼ الدين إٚناعيل ابن اٞنقرئ 

اؿ عنو مؤلفو: ، ق(ُ))اٜناكم الصغًن( للقزكيين الزبيدم اليماين، كىو ٢نتصر لكتاب:
 ، ٙنيص من اللفظ، بطٌن من اٞنعىن(.كضمنان  )٢نتصر حول اٞنذىب نطقان 

ِف  حلو الكبلـ، ككتاب اإلرشاد كتاب نفيس ِف فركع الشافعية، رشيق العبارة،
 .(ِ)مع كثرة اٞنعاين غاية اإلجياز

 فهذا توضيح لكتاب: : )كبعد،-سعادصاحب اإل– (ّ)كقاؿ ابن أِب شريف
ذم بلغ ِف اإلجياز ما كاد يتحقق أف ىذا الوصف لكل ٢نتصر سواه ٠ناز، )اإلرشاد( ال

ألنو حول مسائل اٜناكم بأقل من نظمو الذم أقر لو الفحوؿ، كزاد مع الوضوح نفائس 
 .(ْ)تبهر العقوؿ ...(

                                 
 .ىػ ْٖٓالغفار القزكيين الشافعي، كلد سنة  . ىو عبدالغفار بن عبدالكرًن بن عبد ُ

اللباب، لو اليد الطوذل ِف الفقو كاٜنساب كحسن االختصار توِف  من مصنفاتو: اٜناكم الصغًن،
 (.ُّٕ/ِ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ُِٔ/ْ) ينظر: مرآة اٛنناف -ىػ( ٓٔٔسنة )

 (ُّْ/ُ.ينظر: البدر الطالع )ِ
. ىو ١نمد بن األمًن ناصر الدين ١نمد بن أِب بكر بن علي بن مسعود اٞنرم اٞنقدسي كلد سنة  ّ

 .ىػ( كدفن بالقدس، من مصنفاتو االسعاد بشرح االرشادَٔٗدس كتوِف سنة )ىػ بالقِِٖ
 ( .ِْْ/ِ(، البدر الطالع )ْٔ/ٗ. ينظر: الضوء البلمع ) ْ
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 .مكانته عند العلناء وعند أهل املذهب :املطلب الثانٌ

يعد كتاب: )إرشاد الغاكم ِف مسالك اٜناكم( من أىم مراجع الفقو عند 
 كلعل من أىم األسباب الدالة على ىذه اٞنكانة اليت حظي ُّا ما يلي: الشافعية،
 مكانة اٞنؤلف، كعلو منزلتو، حيث أصبح إماما ِف الفقو. -ُ
حد أىم كتب اٞنذىب الشافعي، كىو: كوف كتاب: )اإلرشاد( اختصارا أل  -ِ

 )اٜناكم الصغًن(.
اىتماـ فقهاء الشافعية ُّذا الكتاب، حيث تسابقوا على شرحو ككتابة  -ّ

 حواشي كتعليقات عليو.
: )كبعد، فهذا الكتاب: -سعاد صاحب اإل –قاؿ ابن أِب شريف  -ْ

ل ٢نتصر سواه )اإلرشاد( الذم بلغ ِف اإلجياز ما كاد أف يتحقق أف ىذا الوصف لك
٠ناز، ألنو حول مسائل اٜناكم بأقل من نظمو الذم أقر لو الفحوؿ، كزاد مع الوضوح 

 .(ُ)نفائس ابتهر العقوؿ ...((
العناية ُنفظ ىذا الكتاب ِف أكؿ الطلب، ككاف الرجاؿ كالنساء حيفظونو  -ٓ

 . (ِ)اٜنصاد كيرددكنو ِف أعماٟنم اليومية كقت
علماء الشافعية ِف األقطار،  -أم باإلرشاد -و قاؿ الشوكاين: كاشتغل ب -ٔ

 .(ّ)كشرحو ٗناعة

                                 
 (.ِْْ/ِ(، البدر الطالع )ْٔ/ٗ. ينظر: الضوء البلمع ) ُ
 (.ْٕ. ينظر: مقدمة ٓنقيق اإلرشاد ) ِ
 (.ُّْ/ُ. ينظر: البدر الطالع ) ّ
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 .املطلب الثالث منهج املؤلف يف الكتاب

ِف تبويب الكتاب كترتيبو كفق تبويب أصلو:  -ر٘نو اهلل-لقد سار اٞنصنف 
اب الطهارة مث الصبلة حَّت انتهى بكتاب أحكاـ اٜناكم الصغًن للقزكيين، فبدأ بكت

 .األكالدأمهات 
إٗناال ِف اٞنذىب الشافعي يبدأ بالعبادات، مث اٞنعامبلت، مث فقو  كالتقسيم

كقد سار ابن اٞنقرئ على ىذا التقسيم  األسرة، مث فقو القضاء كاٛننايات كاٜندكد،
 كالرتتيب اٞنعهود ِف اٞنذىب.

كتابو الذم ىو اختصار لكتاب اٜناكم   قاؿ ابن اٞنقرئ عن مضموف
 . الصغًن:)فهذا ٢نتصر حول اٞنذىب نطقان كضمنا، ٙنيص من اللفظ، بطٌن من اٞنعىن

اختصر فيو )اٜناكم( الذم فتح ِف االختصار بابا مغلقا، كارتقى فيو الرتبة اليت ال 
، ترتقى، كقللت لفظو فتقلل، كسهلت عويصو فتسهل، كأكضحت من عبارتو ما أشكل

كزدت فيو كثًنان ٣نا أَهل، كقطعت ِنبلؼ ما قطع بو من الوجوه اليت ال تستعمل، فصار 
 . (ُ)أقل كأكثر، كأصح كأظهر(

                                 
 .(ٕٓ، اإلرشاد )ص(ٖٔص) كم الصغًناٜنا. ينظر:  ُ
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 .التعزيف بأهه شزوح اإلرشاد املطلب الزابع:

اما عظيما، فتسابقوا لكتابة شركح لقد اىتم فقهاء الشافعية ُّذا الكتاب اىتم
 :كحواشي عليو، بل كمنهم من نظمو من ألفو إذل يائو، كمن ىؤالء

 .(ُ)ىػ(ٖٖٗ) :سنة اٞنتوىف، اٛنوجرم معبدا ٞننعالعبلمة: الشمس ١نمد بن  -ُ
 العبلمة: موسى بن أ٘ند بن موسى بن أِب بكر الرداد، كاف حيا ِف سنة: -ِ

 )الكوكب الوقاد شرح اإلرشاد(. ، ِف كتاب ٚناه:(ِ)ىػ (ٕٖٗ)
 اٞنتوىف سنة: العبلمة احملقق: الكماؿ ١نمد بن أِب شريف اٞنقدسي، -ّ

 ، ِف كتاب ٚناه: )اإلسعاد بشرح اإلرشاد(.(ّ)(َٔٗ)
 اٞنتوىف سنة: العبلمة: أبو العباس أ٘ند بن حجر اٟنيتمي اٞنكي، -ْ

اإلرشاد(، كىو مطبوع، مث  ، شرحو شرحا كبًنا ٚناه: )فتح اٛنواد بشرح(ْ)ىػ(ّٕٗ)
 اختصره كشرحو شرحا ٢نتصران ِف كتاب ٚناه: )اإلمداد ِف شرح اإلرشاد(.

كشرحو اٞنصنف ابن اٞنقرئ نفسو ِف كتاب ٚناه: )إخبلص الناكم ِف إرشاد  -ٓ
 .(ٓ)الغاكم إذل مسالك اٜناكم(

كنظمو أ٘ند بن ١نمد بن علي بن يوسف بن أ٘ند الشهاب، أبو العباس  -ٔ
 .(ٔ)ىػ(َٓٗ -ىػ ّٕٖاىرم األصل، احمللى الشافعي، اٞنعركؼ بابن اٞنصرم )الظ

 .(ٕ)ىػ(ٖٖٗ) اٞنتوىف سنة: كنظمو ١نمد بن أِب بكر األشخر، -ٕ
الر٘نن بن عمر بن أ٘ند بن عثماف  حاشية للشيخ: كجيو الدين عبد -ٖ

 ىػ(.ٕٔٗاٞنتوىف سنة: ) العمودم،
١نمد السيوطي، اٞنتوىف سنة:  تعليق للشيخ: أِب بكر بن ناصر الدين -ٗ

 .(ٖ)ىػ(ٖٓٓ)

                                 
 .(َُِ/ِ(، البدر الطالع )ِٓٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ُ
 .(ُٕٔ/َُ. ينظر: الضوء البلمع ) ِ
 .(ِٓٗ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ّ
 .(َُٗ/ُ. ينظر: الضوء البلمع ) ْ
 . مطبوع بتحقيق الشيخ عبدالعزيز زلط. ٓ
 (.ُْٓ/ِ. ينظر: الضوء البلمع ) ٔ
 (.ُْٔ/ِينظر: البدر الطالع ) . ٕ
 .(ِْٕ/ُ. بغية الوعاه ) ٖ
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 مصادر املؤلف يف الكتاباملطلب اخلامس: 

كتابو إرشاد الغاكم ِف مسالك اٜناكم على   -ر٘نو اهلل-لقد ألَّف ابن اٞنقرئ 
ِف اٞنتوف اٞنختصرة، بعيدان عن  االختصار الشديد، كبأكجز العبارات كما ىو الشأف

 االستطراد كالنَّقوؿ، بعيدان عن ذكر األدلة، فلم تكن لو ٖنَّة مصادر ِف كتابو ىذا إال ما
 ذكره ِف مقدمتو أنو اختصر اٜناكم الصغًن لئلماـ عبد الغفار القزكيين، حيث قاؿ: "

 اختصرت عىن،اٞن من بطٌن اللفظ، من ٙنيص كضمنان، نطقان  اٞنذىب حول ٢نتصر فهذا
 كقلَّلت ترتقى، ال اليت الرتبة فيو كارتقى مغلقان، بابان  االختصار ِف فتح الذم اٜناكم فيو

 فيو كزدت أشكل، ما عباراتو من كأكضحت فتسهَّل، عويصو كسهَّلت فتقلَّل، لفظو
 أقل فصار تستعمل، ال اليت الوجوه من بو قطع ما ِنبلؼ كقطعت أَهل، ٣نا كثًنان 

 .(ُ)كأظهر" حكأص كأكثر

                                 
 (.ٕٓ( ينظر: مقدمة اإلرشاد )صُ)
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 .ومؤلفه وشزوحه نبذَ عن احلاوٍ الصغري :املطلب السادس

 :نبذة عن الحاوي الصغير -أ
كتاب: )اٜناكم الصغًن( لئلماـ القزكيين من الكتب اٞنعتربة ِف اٞنذىب   عدٌ ي

الشافعي، بل من أَهها كأجلها كأنفسها كأنفعها كأٗنعها، حيث كاف ٢نتصرا ألىم كتب 
 اٞنذىب، كىو الشرح الكبًن لئلماـ الرافعي.

 . لذلك اعتىن بو العلماء كطلبة العلم حفظان كدراسة كشرحان كنظمان 
: )دل يكن ِف اٞنذىب مصنف أكجز -ر٘نو اهلل  –رؼ الدين ابن اٞنقرئ قاؿ ش

، فإنو كتاب ال ينكر –ر٘نو اهلل  –كال أعجز من اٜناكم لئلماـ عبدالغفار القزكيين 
 .(ُ)فضلو، كال خيتلف اثناف ِف أنو ما صنف قبلو مثلو(

 سنة: القسطنطيين اٞنشهور باسم حاجي خليفة، اٞنتوىف عبداهللكذكر مصطفى بن 
ىػ( أهنم قالوا عن اٜناكم الصغًن: )ىو كتاب كجيز اللفظ، بسيط اٞنعاين، ١نرر َُٕٔ)

 .(ِ)اٞنقاصد، مهذب اٞنباين، حسن التأليف كالرتتيب، جيد التفصيل كالتبويب(
 :نبذة عن مؤلف الحاوي الصغير -ب 

لعبلمة البارع اَّيد ٤نم الدين عبدالغفار بن عبدالكرًن القزكيين ىو الفقيو اإلماـ ا
الشافعي، أحد األئمة األعبلـ كفقهاء االسبلـ، نشأ كترعرع ِف بيت علم، فكاف أبوه 

 . فقيهان، فأخذ العلم كتتلمذ على علماء عصره
قاؿ السبكي: )كاف أحد األئمة األعبلـ، لو اليد الطوذل ِف الفقو كاٜنساب 

 االختصار(. كحسن
 كقيل: إنو كاف إذا كتب ِف الليل يضيئ لو نور يكتب عليو.

 كقاؿ اليافعي: سلك ِف حاكيو مسلكان دل يلحقو أحد كال قاربو.
 كالعجاب. كقاؿ ابن شهبة: ىو صاحب اٜناكم الصغًن، كاللباب،

 . (ّ)ىػ(ٓٔٔسنة: ) –ر٘نو اهلل –توِف 

                                 
 (ُِ/ُ. ينظر: اخبلص الناكم ) ُ
 (ِٔٔ/ ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ِ
 (ِٕٕ/ٖ(، طبقات الشافعية الكربل )ُِٔ/ْ. ينظر: مرآة اٛنناف ) ّ
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 :شروح الحاوي الصغير -ج 
لقد اعتىن فقهاء الشافعية ُّذا الكتاب ما بٌن شارح لو ك٢نتصر كناظم كغًن 

 ذلك، كمن تلك ما يلي:
 :الشروح 

شركح للشيخ: ١نمد بن علي بن مالك اإلربلي الشافعي، اٞنتوىف سنة:  -ُ
 .(ُ)ىػ(ٖٔٔ)

توىف سنة: شرح للشيخ: ضياء الدين عبدالعزيز بن ١نمد الطوسي، اٞن -ِ
 .(ِ)ىػ(، ككتابو: )مصباح اٜناكم كمفتاح الفتاكم(َٕٔ)

اٞنتوىف سنة:  شرح للشيخ: حسن بن ١نمد اٜنسيين اإلسرتاباذم، -ّ
 .(ّ)ىػ(ُٕٓ)

اٞنلك الكردم اٞنصرم، اٞنتوىف سنة:  شرح للشيخ: عثماف بن عبد -ْ
 .(ْ)ىػ(ّٖٕ)

 .(ٓ)ىػ(ٕٔٔوىف سنة: )شرح للشيخ: قطب الدين ١نمد بن ١نمود الرازم، اٞنت -ٓ
شرح للشيخ: عبلء الدين حيي بن عبد اللطيف الطاكسي القزكيين، اٞنتوىف  -ٔ
 .(ٔ)ىػ( ٕٕٓسنة: )

 :المختصرات 
 .(ٕ)ىػ(٢ّٕٖنتصر لشهاب الدين أ٘ند بن ٘نداف األذرعي، اٞنتوىف سنة: ) -ُ
، ىػ(٢ّٖٕنتصر لشريف الدين إٚناعيل بن أِب بكر اٞنقرئ، اٞنتوىف سنة: ) -ِ

 .(ٖ)ككتابو: )اإلرشاد(

                                 
 (ّٖ/ُُ(، معجم اٞنؤلفٌن )ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ُ
 (ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ِ
 (ِٕٔ/ُ(، كشف الظنوف )ُِٔ/ْ. ينظر: مرآة اٛنناف ) ّ
 (ُِٔ/ٔ(، معجم اٞنؤلفٌن )ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ْ
 (ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ٓ
 (ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ٔ
 (ُُٓ/ُ(، ىدية العارفٌن )ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ٕ
 (ِّٗ/ِوء البلمع ). ينظر: الض ٖ
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 :النظم 
 .(ُ)ىػ(ِّٕنظم للمؤيد إٚناعيل بن علي األيوِب، اٞنتوىف سنة: ) -ُ
، اٞنتوىف سنة: (ِ)نظم لعلي بن اٜنسيين بن علي بن أِب بكر اٞنوصلي -ِ

 ىػ(.ٖٕٗ)

                                 
 (ُّٕ/ٖ(، شذرات الذىب )ِٕٔ/ُ. ينظر: كشف الظنوف ) ُ
 ( .َِٕ(، ىدية العارفٌن )/ِِْ/ُ(، البدر الطالع )َٓ/ْ. ينظر: الدرر الكامنة ) ِ





انعاليح شهاب انذين اتن حجش اهليتًي  :انفصم انثاني
 )اإليذاد تششح اإلسشاد( :وكتاته

 وفيو مبحثاف
 .–حجر الهيتمي ابن -: ترجمة الشارح المبحث األوؿ

 التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد المبحث الثاني:





  -اتن حجش اهليتًي-املثحث األول تشمجح انشاسح 
 وفيو ثمانية مطالب

 ومولده. اسمو ونسبوالمطلب األوؿ: 
 : نشأتو.المطلب الثاني

 : شيوخو.المطلب الثالث
 : تالميذه.المطلب الرابع

 .مذىبو الفقهي: عقيدتو، و المطلب الخامس
 .ثناء العلماء عليو، و مكانتو العلمية: لمطلب السادسا

 : آثاره العلمية.المطلب السابع
 المطلب الثامن: وفاتو.
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 .ومىلده امسه ونسبه :املطلب األول

 :(ُ)اسمو ونسبو -
ىو اإلماـ اٜنافظ شهاب الدين أبو العباس أ٘ند بن ١نمد بن ١نمد بن علي بن 

 .(ٓ)األنصارم، الشافعي ،(ْ)السعدم ،(ّ)، اٟنيتمي(ِ)حجر
 :مولده -

 .(ٔ)كلد شهاب الدين أ٘ند بن حجر اٟنيتمي سنة تسع كتسعمائة للهجرة
 .(ٕ)ة تسع كٖناَّنائة للهجرةكقيل: كلد سن

 .(ٖ)كقيل: كلد سنة إحدل عشرة كتسعمائة للهجرة
ىػ(، ألف تلميذه السيفي ذكر أنو كجد ِنطو أنو كلد ِف َٗٗكالراجح: أنو سنة: )
 .(ٗ)أكاخر سنة تسع كتسعمائة

                                 
( ىدية َُٗ/ُ(، البدر الطالع )ُْٓ/َُ(، شذرات الذىب )ِٖٓ. ينظر: النور السافر )ص ُ

 (ُِٓ/ِ)(، معجم اٞنؤلفٌن ُْٔ/ُالعارفٌن )
. اشتهر بذلك نسبة اذل أحد أجداده ، كاف مبلزما للصمت ، ال يتكلم اال عن ضركرة أك  ِ

 حاجة ، فشبهوه باٜنجر .
 . نسبة اذل ١نلة أِب اٟنيثم من اقليم الغربية ّنصر . ّ

 .(ُِٓ/ِ(، معجم اٞنؤلفٌن )ّّٕ/ُ(، فهرس الفهارس )ِِٔينظر: النور السافر )ص     
 عد بإقليم الشرقية من اقليم مصر.. نسبة اذل س ْ

  .(ِِٔينظر: النور السافر )ص     
 . نسبة اذل اٞنذىب الذم كاف عليو . ٓ

 ( .ِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )َُِ/ّينظر: الكواكب السائرة )     
 .(َُٗ/ُ(، البدر الطالع )ِٗٓ. ينظر: النور السافر )ص ٔ
 .(ُْٔ/ٌُن )(، ىدية العارفّّٕ/ُ. ينظر: فهرس الفهارس ) ٕ
 .(َُِ/ّ. ينظر: الكواكب السائرة )ٖ
 .(ُٗ. ينظر: جواىر الدرر )ص ٗ
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 .نصأته :املطلب الثانٌ

فكفلو  يتيما، –ر٘نو اهلل  –أ٘ند بن حجر اٟنيتمي لقد نشأ شهاب الدين 
فحفظ القرآف،  مشس الدين بن أِب اٝنمائل، كمشس الشناكم، ،اإلماماف: العارؼ باهلل

مث إف الشمس الشناكم نقلو من بلده ١نلة أِب اٟنيتم كىو ِف سن ٥نو أربعة عشر سنة 
ناكم، فحفظ إذل اٛنامع األزىر فسلمو إذل رجل صاحل من تبلمذة شيخو الش

اٞنختصرات، كقرأ على الشيخ: عمارة اٞنصرم، كالرملي، كأِب السحن البكرم، كمن 
مشاخيو الذين أخذ عنهم: القاضي زكريا الشافعي، كالشيخ االماـ اٞنعمر الزيين عبداٜنق 

 السنباطي، كالشمس السمهودم، كالطببلكم، كغًنىم.
العشرين، كبرع ِف علـو كثًنة: كقد أذف لو بعضهم باإلفتاء كالتدريس كعمره دكف 

من التفسًن، كاٜنديث، كعلم الكبلـ، كأصوؿ الفقو كفركعو، كالفرائض، كاٜنساب، 
 كالنحو كالصرؼ، كمن ١نفوظاتو ِف الفقو: اٞننهاج للنوكم.

كقدـ إذل مكة ِف آخر سنة ثبلث كثبلثٌن فحج كجاكر ُّا ِف السنة اليت تليها، مث 
ِف آخر سنة سبع كثبلثٌن، مث حج سنة أربعٌن كجاكر من  عاد إذل مصر، مث حج بعيالو

 .(ُ)-ر٘نو اهلل- كيدرس إذل أف توِف ذلك الوقت ّنكة، كأقاـ ُّا يؤلف كيفيت

                                 
(، ِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )َُِ/ّ(، الكواكب السائرة )ِٗٓ. ينظر: النزر السافر )ص ُ

 ( .َُٗ/ ُالبدر الطالع )
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 .شًىخه :املطلب الثالث

ِف ٓنصيل العلم، كالـز  -ر٘نو اهلل-لقد اجتهد شهاب الدين ابن حجر 
غاؿ بو ِف سن مبكرة، فبدأ ُنفظ القرآف، مث كىو ِف سن الرابعة عشر نقلو شيخو االشت

كحضر دركس العلماء باألزىر، حيث كاف أكابر العلماء،  الشناكم إذل اٛنامع األزىر،
، كقد تتلمذ على مشايخ   كتنقل ِف العلم من مرحلة إذل مرحلة حَّت برع ِف شَّت العلـو

 أخذ عنهم ِف شيوخو: كثًنين، كلذا ٥ناكؿ ذكر بعض من
شيخ اإلسبلـ قاضي القضاة زين الدين اٜنافظ زكريا بن ١نمد بن أ٘ند بن  -ُ

 . (ُ)زكريا األنصارم
 . (ِ)اٜنق بن ١نمد بن عبداٜنق السنباطي القاىرم الشافعي العبلمة: عبد -ِ
 .(ّ)مشس الدين ١نمد السوم اٞنصرم الشهًن بابن أِب اٝنمائل -ّ
 .(ْ)اٜنسن علي بن جبلؿ الدين ١نمد البكرم الصديقيعبلء الدين أبو  -ْ

                                 
 ىػ( بسنيكة من الشرقية ، كنشأ ُّا ، مث " حفظ القرآف " ، ك " عمدةِٖٔ. كلد سنة ) ُ

االحكاـ " كبعض " ٢نتصرات التربيزل " ككاف ٣نن أخذ عنو القايايت ، كالشرؽ السبكى ، 
كالشموس كالوفائي كاٜنجازم ، ككذل تدريس عدة مدارس ، إذل أف رقى إذل منصب قاضي 

 ىػ( .ِٓٗىػ( كمن تصانيفو ، " الفرر البهية " ك " أسىن اٞنطالب توِف سنة )ٖٖٔالقضاة )
 .(ُٖٔ/َُ( شذرات الذىب )ُُُ(، النور السافر )ِّْ/ّلبلمع )ينظر: الضوء ا    

ىػ( بسنباط ، كنشأ ُّا ، كحفظ القرآف ك" اٞننهاج الفرعي " توذل االفتاء ِْٖ. كلد سنة ) ِ
 ىػ( ُّٗكالتدريس توِف سنة )

 (ِْٖ/َُ(، شذرات الذىب )ِِِ/ ُ(، الكواكب السائرة )ُُْينظر: النور السافر )ص     
حد الرجاؿ اٞنشهورين باٟنمة ، كالعبادة ، كاف طودا عظيمان ِف الوالية ، كملجأ كمبلذ . كاف أ ّ

 ىػ( .ِّٗللطبلب ، أخذ عنو خلق فالشناكم ، كاٜنريرم ، كالعدؿ ، توِف سنة )
  .(ِٗٓ/َُ( شذرات الذىب )ِٗ/ُ(، الكواكب السائرة )ِٗٓينظر النور: السافر )ص     

، كالعلـو عن القاضي زكريا ، كالربىاف بن أِب شريف كغًنَها ، . إماـ ١ندث ، أخذ الفقو  ْ
كتبحر ِف علـو الشريعة ، من فقو ، كتفسًن ، كحديث ، من مصنفاتو " شرح اٞننهاج " ك " 

(، ُِٗ/ِاكب السائرة )و الك :( ينظرِٓٗشرح الركض" ك " شرح العباب " توِف سنة )
 ( .ْْٕ/ُ(، ىدية العارفٌن )َُٗ/ُالبدر الطالع )
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 .(ُ)ناصر الدين ١نمد بن سادل الطببلكم الشافعي -ٓ

                                 
نصارم، كالديلمي، كالسيوطي . أحد العلماء األفراد ّنصر ، أخذ العلم عن الشيخ زكريا األ ُ

كغًنىم، كاف من اٞنتبحرين ِف التفسًن، كالقراءات، كالفقو، كالنحو، كاٜنديث، كغًن ذلك، لو 
 ىػ( .ِٔٔٗف سنة )و ت ،شرحاف على البهجة الوردية

 ( .ِْٕ/ِ(، ىدية العارفٌن )َٔٓ/َُرات الذىب )(، شذِّ/ِينظر: الكواكب السائرة )    
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 .تالمًذه :املطلب الزابع

عدد كبًن، ال سيما كأف  -ر٘نو اهلل  -لقد تتلمذ على شهاب الدين ابن حجر 
ىػ( أخذ ُْٗكىو ِف سن مبكرة، فلما استقر ّنكة سنة: ) طبلبو أخذكا عنو العلم

 كمن ىؤالء: يدرس كيؤلف، فازدحم عليو الناس ككثر تبلميذه،
 .(ُ)الر٘نن بن عمر بن أ٘ند بن عثماف العمودم الشافعي عبد -ُ
 .(ِ)عبدالقادر بن أ٘ند بن علي الفاكهي -ِ
 .(ّ)١نمد طاىر اٟنندم اٞنلقب ّنلك احملدثٌن -ّ
 .(ْ)الدين ١نمد بن أِب بكر األشخر ٗناؿ -ْ

                                 
. أخذ العلم عن اٜنافظ شهاب الدين بن حجر اٟنيتمي ، كالشيخ أِب اٜنسن البكرم كغًنَها ،  ُ

كتفقو كبرع ككاف إمامان ، كليا ، قدكة ، حجة من األكلياء كالصاٜنٌن كاٞنشايخ العارفٌن، كثًن 
 العبادة كاالجتهاد .

ىػ( ينظر: النور َٔٗرشاد" ك "النور اٞنذركر" توِف سنة )"حاشية على اإلمن تصانيفو:      
 ( .َُٔ/ٓ(، معجم اٞنؤلفٌن )َٗٓ/َُ(، شذرات الذىب )ِّٗالسافر )ص

ىػ(، ككاف إماما ، عاٞنا ، كلو تصانيف كثًنة ال ٓنصى منها َِٗ. كلد ِف ربيع األكؿ عاـ ) ِ
(، شذرات ُّٔىػ( . ينظر النور السافر )ِٖٗشرحات على " البداية " للغزارل توِف سنة )

 (َّٔ/ُ(، البدر الطالع )ِٖٓ/َُالذىب )
ىػ( كحفظ القرآف قبل أف يبلغ اٜننث ، كجد طلب العلم ٥نو ٙنس عشرة ُّٗ. كلد سنة ) ّ

سنة ، كبرع ِف فنوف عديدة ، كٞنا حج أخذ عن أِب اٜنسن البكرم ، كابن حجر اٟنيتمي ، 
ىم ، ككاف عاٞنا ، عامبل ، متبحرا ، كلو مصنفات منها " ٠نمع ُنار كالشيخ العيدركس ، كغًن 

ىػ( استشهد على يدل اٞنبتدعة ٖٔٗاألنوار ِف غرائب التنزيل كلطائف األخبار " كِف سنة )
(، َُٔ/َُشذرات الذىب ) (ِّّمن فرقيت الرافضة كاٞنهدكية . ينظر: النور السافر )

 ( .ُِٕ/ٔاالعبلـ )
ػ( كٔنرج بأبيو ، كقرأ على ٗناعة من اٛنلة ، كحصل لو من اٛنميع االجازة، ىْٓٗ. كلد سنة ) ْ

كبرع ِف العلـو حَّت صار شيخ االسبلـ ، كمفيت االناـ ، كلو مصنفات منها: " منظومة 
(، شذرات ّْٗىػ(. ينظر: النور السافر )ص ُٗٗاالرشاد "ك" شرح الشذكر " توِف سنة )

 . (ٗٓ/ٔعبلـ )(، األِّٔ/ َُالذىب )
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 .(ُ)١نمد بن أ٘ند بن علي الفاكهي اٞنكي -ٓ

                                 
، كمن ِّٗ. كلد سنة ) ُ ىػ( كقرأ ِف اٞنذاىب االربعة فكانت لو اليد الطوذل، كتغنن ِف العلـو

شيوخو: الشيخ أبو اٜنسن البكرم، كابن حجر اٟنيتمي ِف آخرين من أىل مكة، كحضرموت، 
كزبيد، يكثر عددىم ُنيث يزيدكف على التسعٌن كأجازكه، كحفظ "االربعٌن النوكية" ك"العقائد 

ىػ(. ينظر: النور السافر ِٗٗتوِف سنة ) ،كلو مصنفات منها شرح " ٢نتصر األنوار" "سفيةالن
 ( .ٕ/ٔ(، االعبلـ )ِٕٔ/َُ(، شذرات الذىب )ّّٔ)ص 
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 .عقًدته، ومذهبه الفقهٌ :املطلب اخلامس

 :عقيدتو :أوالً 
، كعليو مؤاخذات (ِ)اٞنتأخرين (ُ)من األشاعرة -اهلل عنو عفا-لقد كاف ابن حجر 

كبًنة نتجت عن انتحالو مذىب غبلة الصوفية الذم تشوبو ٢نالفات للكتاب كالسنة 
 كما عليو سلف األمة، كمن ىذه اٞنخالفات كاٞنؤاخذات ما يلي:

كال فرؽ بٌن ذكر التوسل كاالستغاثة كالتشفع  ،: قولو َنواز التوسل بالنِب أوالً 
 .(ّ)أك بغًنه من األنبياء، ككذا األكلياء  و بوالتوجك 

: تشنيعو على علماء أىل السنة اٞنخالفٌن لو ِف آرائو، خصوصان شيخ ثانياً 
اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم، فقد سئل ابن حجر ّنا لفظو: البن تيمية اعرتاض 

ضلو كأعماه كأصمو على متأخرم الصوفية؟ فأجاب بقولو: ابن تيمية عبد خذلو اهلل كأ
كاٜناصل أف ال يقاـ لكبلمو كزف، بل يرمى ِف كل كعر  -إذل أف قاؿ:-كأذلو ... 

ىل غاؿ، عاملو اهلل بعدلو، كأجارنا من جاكيعتقد فيو أنو مبتدع ضاؿ كمضل، كحزف، 
 .(ْ)مثل طريقتو كعقيدتو كفعلو

ىل السنة : قولو: )اٞنراد بأصحاب البدع: من كاف على خبلؼ ما عليو أثالثاً 
أتباع الشيخ أِب اٜنسن األشعرم، كأِب منصور اٞناتريدم إمامي  كاٛنماعة، كاٞنراد ُّم:

 .(ٓ)أىل السنة(

                                 
األشاعرة: طائفة من أىل الكبلـ، ينتسبوف إذل أِب اٜنسن األشعرم الذم كاف معتزليا، مث ( ُ)

السلف، كعقيدة األشاعرة ىي: أهنم ينفوف انتقل إذل مذىب ابن كبٌلب مٌث عاد إذل مذىب 
 علٌو الذات، كقوٟنم ِف اإلدياف: ىو التصديق باٛنناف، كأما القوؿ باللساف فهي فركعو.

 (.َُُ-ََُ/ُينظر: اٞنلل كالنحل )     
 .(ْٓ. ينظر: آراء ابن حجر االعتقادية )ص ِ
 .(ْٗٗ. ينظر: حاشية االيضاح )ص ّ
  .(ّٖ)ص . ينظر: الفتاكم اٜنديثية  ْ
 .(ََِ. ينظر: الفتاكم اٜنديثية )ص ٓ
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: قولو: )كإياؾ أف تصغي إذل ما ِف كتب ابن تيمية كتلميذه ابن القيم رابعاً 
 اٛنوزم كغًنَها ٣نن أنذ إٟنو ىواه، كأضلو اهلل على علم، كختم على ٚنعو كقلبو، كجعل

 .(ُ)على بصره غشاكة، من يهديو من بعد اهلل(

 :مذىبو الفقهي :ثانياً 
من كبار فقهاء الشافعية اٞنتأخرين،  -ر٘نو اهلل-لقد كاف شهاب الدين ابن حجر 
 . (ِ)يدؿ على ذلك الكتب اليت ترٗنت سًنتو

 .(ّ)الفقو الشافعيكذلك إف مصنفاتو الفقهية ١نصورة ِف 

                                 
 ( .ُْْ. ينظر: الفتاكم اٜنديثية )ص  ُ
 (ِْٓ/َُ(، شذرات الذىب )َُِ/ّاكب السائرة )و . ينظر: الك ِ
 ( .ُِٓ/ِ(، معجم اٞنؤلفٌن )َُٗ/ُ. ينظر: البدر الطالع ) ّ
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 .ثناء العلناء علًه، ومكانته العلنًُاملطلب السادس: 

 :مكانتو العلميةأواًل: 
مكانة عالية كمنزلة  -ر٘نو اهلل-يو شهاب الدين ابن حجر اٟنيتمي ناؿ الفق

كأذف لو بعض  رفيعة، كىو من أعياف متأخرم الشافعية ببل ريب، كقد ذاع صيتو،
مشاخيو باإلفتاء كالتدريس كعمره دكف العشرين، كبرع ِف علـو كثًنة: من التفسًن، 
كاٜنديث، كأصوؿ الفقو كفركعو، كالفرائض، كغًن ذلك، كمن ١نفوظاتو: اٞنختصرات، 

 كم، كغًنه.كاٞننهاج للنو 

 :ثناء العلماء عليوثانياً: 
الكثًن ٣نن عاصركه، فأثنوا  -ر٘نو اهلل-د أثىن على شهاب الدين ابن حجر لق

 على علمو كفضلو، كمن ىؤالء:
قاؿ عبداٜني ابن العماد: )كباٛنملة فقد كاف شيخ اإلسبلـ خإنة العلماء  -ُ

 .(ُ)ألعبلـ، ُنرا ال تكدره الدالء، إماـ اٜنرمٌن، يهتدم بو اٞنهتدكف(ا
كقاؿ ابن قاضي شهبة: )الشيخ اإلماـ العبلمة، حافظ العصر، كأستاذ  -ِ

 . (ِ)اٞنؤرخٌن، قاضي القضاة(
كقاؿ ١نيي الدين عبد القادر العيدركس: )كاحد العصر، كثاين القطر، كثالث  -ّ

 . (ّ)الشمس كالبدر(
، خصوصان فقو الشافعي، كصنف كق -ْ اؿ الشوكاين: )كبرع ِف ٗنيع العلـو

 .(ْ)التصانيف اٜنسنة(

                                 
 (ّْٓ/ َُ. ينظر: شذرات الذىب ) ُ
 ( ُُٓ/ْاضي شهبة ). ينظر: طبقات الشافعية البن ق ِ
 ( ِٗٓ. ينظر: النور السافر )ص ّ
 (َُٗ/ُ. ينظر: البدر الطالع ) ْ
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 :املطلب السابع: آثاره العلنًُ

كاف لتلك النشأة كالتحصيل اٞنبكر األثر الكبًن ِف ظهور اٞنصنَّفات الكثًنة البن 
، إضافة أنو أذف لو أكابر مشاخيو باإلفتاء كالتدريس كالتَّصنيف ِف -ر٘نو اهلل-حجر 

أف لو أثر  (ُ)سن مبكرة، فصنَّف التَّصانيف الكثًنة ِف فنوف متعددة، كقد ذكر الفاكهي
من ٙنسٌن مؤلفان، بل أف مؤلفاتو تزيد على ذلك، كقد ذكر بعض الباحثٌن أكثر من 

 . (ِ)صنيفمائة مؤَّلف، فهو من اٞنكثرين ِف التَّ 
. (ّ)قاؿ عنو العيدركس: "مصنفاتو ِف العصر آية يعجز اإلتياف ّنثلها اٞنعاصركف" 

 كمن ىذه اٞنصنفات:
 .(ْ)اإلمداد بشرح اإلرشاد، كىو الكتاب اٞنعين بالتحقيق، كسيأيت الكبلـ عنو-ُ
فتح اٛنواد شرح اإلرشاد، كىو مطبوع، كىو شرح اإلرشاد البن اٞنقرلء، -ِ

 ح الصغًن، كىو شرح ٢نتصر من شرحو الكبًن اٞنعركؼ باإلمداد.كيسمى بالشر 
اإليعاب شرح العباب، كدل يكملو، ٗنع فيو اٞنذىب ٗنعان دل يسبق إليو، مع -ّ

، (ٓ)غاية من التحرير كالتدقيق كالتنقيح، مستوعبان ٞنا ِف كتب اٞنذىب مع بياف الراجح
 .(ٔ)كىو ٢نطوط

                                 
 (.ُُ/ُ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ُ)
أ(، ّ(، كنفائس الدرر )ؿِِ(، كجواىر الدرر )صُُ/ُ( ينظر: مقدمة الفتاكل الفقهية )ِ)

(، ٗ/ُالطالع )(، كالبدر ّْٓ/َُ(، كشذرات الذىب )ُُِ/ّكالكواكب السائرة )
(، ُُٗ(، كابن حجر اٟنيتمي للجزار )صُِٓ/ِ(، كمعجم اٞنؤلفٌن )ِّْ/ُكاألعبلـ )

(، كاإلماـ ابن حجر كأثره ِف الفقو الشافعي َُِكابن حجر كجهوده ِف الكتابة التارخيية )ص
 (.ْٖ)ص

 (.ِٗٓ( ينظر: النور السافر )صّ)
 ( ينظر: )ص(.ْ)
 (.ّٓبن حجر اٟنيتمي للجزار )صأ(، كاّ( ينظر: نفائس الدرر )ؿٓ)
، ِٕٖٕ/ُْٗ، ٕٔٔٓ/ْٕٓ) يوجد منو نسخة باٞنكتبة األزىرية بالقاىرة برقم: (ٔ)

ُِٖٓ/ِْْٖٗ.) 
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و مدار الفتول ِف حضرموت خصوصان، كقد ٓنفة احملتاج بشرح اٞننهاج، كعلي-ْ
كضعت عليو اٜنواشي العديدة، كاعتىن بو علماء الشافعية كاختصره البعض، كحشَّى 

 عليو البعض، كىو مطبوع.
اٞننهج القوًن بشرح مسائل التعليم، كىو عبارة عن شرح للمقدمة اٜنضرمية، -ٓ

اٜنواشي كالتعليقات منها:  ألَّفو بطلب من الفقيو عبد الر٘نن العمودم، ككضعت عليو
 حاشية اٛنرىزم، كحواشي اٞندينة الكربل، كىو مطبوع.

٢نتصر الركض كشرحو، كدل يتمو بل كصل فيو إذل صبلة اٞنسافر، ألَّفو ِف مصر -ٔ
قبل انتقالو إذل مكة، كشرحو شرحان مستوعبان ٞنا ِف شرح الركض كاٛنواىر، ككثًن من 

 .(ُ)عض اٜنساد كأعدمو، فلم يظهر لو خربشركح اٞننهاج كاألنوار، فأخذه ب
 ، كدل أقف عليو.(ِ)شرح ٢نتصر أِب اٜنسن البكر ِف الفقو-ٕ
حاشية اإليضاح ِف اٞنناسك على كتاب اإليضاح ِف مناسك اٜنج كالعمرة -ٖ

 لئلماـ النوكم، كىو مطبوع.
الفتاكل الفقهية الكربل على مذىب اإلماـ الشافعي، ٗنعها تلميذه الشيخ  -ٗ

بد القادر بن أ٘ند الفاكهي، كيشتمل على نفائس من الفتاكل احملررة، كقد أفردت ع
 بعض ىذه اٞنسائل بكتب مستقلة، كىو مطبوع.

 حاشية على فتح اٛنواد بشرح اإلرشاد، مطبوع مع فتح اٛنواد. -َُ
 اٞنناىل العذبة ِف إصبلح ما كىىىي من الكعبة، كىو مطبوع. -ُُ
 صوصيات الصياـ، مطبوع.إٓناؼ أىل اإلسبلـ ِن-ُِ
 أشرؼ الوسائل إذل فهم الشمائل، مطبوع.-ُّ
 اإلعبلـ بقواطع اإلسبلـ، مطبوع.-ُْ
 من شعباف، ٢نطوط. ِف ليلة النصف اإليضاح كالبياف ّنا جاء-ُٓ
رضي اهلل -تطهًن اٛنناف كاللساف عن التفوه بثلب معاكية بن أِب سفياف -ُٔ

 .-عنو
                                 

 (.ّٓأ(، كابن حجر اٟنيتمي للجزار )صّ(، كنفائس الدرر )ؿَُٗ/ُ( ينظر: البدر الطالع )ُ)
 (.ّْٓ/َُ( ينظر: شذرات الذىب )ِ)
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، مطبوع.اٛنوىر اٞننظم ِف زيارة ا-ُٕ  لقرب الشريف النبوم اٞنكـر
 كف الرعاع عن ١نرمات اللهو كالسماع، كىو مطبوع.  -ُٖ

 اٝنًنات اٜنساف ِف مناقب اإلماـ األعظم أِب حنيفة النعماف، مطبوع.-ُٗ 
 الدر اٞننضود ِف الصبلة كالسبلـ على صاحب اٞنقاـ احملمود، مطبوع.-َِ
 الزكاجر عن اقرتاؼ الكبائر، مطبوع.-ُِ
 الصواعق احملرقة ِف الرد على أىل البدع كالزندقة، مطبوع.-ِِ
 الفتاكل اٜنديثية. مطبوع.-ِّ
 .(ِ)، ٢نطوط(1)كصل فيها إذل النصف فتح اإللو بشرح اٞنشكاة،-ِْ
 فتح اٞنبٌن شرح األربعٌن النوكية، مطبوع.-ِٓ
 مطبوع القوؿ اٞنختصر ِف عبلمات اٞنهدم اٞننتظر،-ِٔ
 .(ّ)ر اٟنيتمي، ٢نطوطمعجم شيوخ ابن حج-ِٕ
 اٞننح اٞنكية شرح اٟنمزية، مطبوع.-ِٖ
 إٕناـ النعمة الكربل على العادل ّنولد سيد كلد آدـ، مطبوع-ِٗ
 كمبلغ األرب ِف فضائل العرب، مطبوع.-َّ

                                 
 .ب(ّينظر: نفائس الدرر )ؿ (ُ)

 .ّٔٗ( يوجد منو نسخة ِف مكتبة اٛنامع الكبًن بصنعاء برقم: ِ)
 ُُْْ) ( يوجد منو نسخة ّنركز اٞنلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض، برقم:ّ)

 ؼ(. –
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 :املطلب الثامن: وفاته

ف كفاتو كانت ِف سنة أربع كسبعٌن اتفقت أكثر اٞنصادر اليت ترٗنت لو بأ
 .(ُ)كتسعمائة للهجرة

 .(ِ)كقيل أنو مات ِف سنة ثبلث كسبعٌن كتسعمائة 
أم -على ذلك فقاؿ: "كفيها  لكن الصحيح األكؿ، كيدؿ لو أف العيدركس نصٌ  
ِف رجب توِف الشيخ اإلماـ شيخ اإلسبلـ خإنة أىل  -كتسعمائة كسبعٌن أربع ِف سنة

س، ناشر علـو اإلماـ ١نمد بن إدريس اٜنافظ شهاب الدين أبو العباس الفتيا كالتدري
 .(ّ)أ٘ند بن ١نمد بن علي بن حجر اٟنيتمي السعدم األنصارم ّنكة كدفن باٞنعبلة"

كنقل تلميذه السيفي تفاصيل مرضو حَّت كفاتو، فقاؿ: "ككاف ابتداء مرضو الذم 
ومان، ككصى يـو السبت اٜنادم مات فيو ِف شهر رجب، فرتؾ التدريس نيفان كعشرين ي

كالعشرين من رجب اٞنذكور، كتوِف ضحوة االثنٌن الثالث كالعشرين من الشهر اٞنذكور 
 .(ْ)سنة أربع كسبعٌن كتسعمائة"

                                 
(، كفهرس ٕٔ/ّْ(، كتاج العركس )ِٖٓب(، كالنور السافر )صٔ( ينظر: نفائس الدرر )ؿُ)

(، كابن حجر كجهوده ُْٔ/ُ(، كىدية العارفٌن )ِّْ/ُ(، كاألعبلـ )ّّٕ/ُالفهارس )
 (.ُِِٕف الكتابة التارخيية )ص

(، كالبدر الطالع ُْٓ/َُ(، كشذرات الذىب )ُُُ/ّ( ينظر: الكواكب السائرة )ِ)
 (.ُِٓ/ِ(، كمعجم اٞنؤلفٌن )َُٗ/ُ)

 (.ِٖٓ( ينظر: النور السافر )صّ)
 ب(.ِ( ينظر: نفائس الدرر )ؿْ)





 انتعشيف تكتاب اإليذاد تششح اإلسشاد :املثحث انثاني
 وفيو خمسة مطالب

 توثيق نسبتو إذل مؤلفو.: ٓنقيق اسم الكتاب ك المطلب األوؿ
 كصف النسخ اٝنطية مع إرفاؽ َّناذج منها. :المطلب الثاني

 منهج اٞنؤلف ِف الكتاب. :المطلب الثالث
 العلمية كمكانتو بٌن شركح اإلرشاد.  أَهية الكتاب :المطلب الرابع

 . كمصطلحاتوموارد الكتاب  المطلب الخامس:
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 حتقًق اسه الكتاب ونسبته إىل املؤلف: املطلب األول

بشرح اإلرشاد فقد ذكره ُّذا االسم أكثر من ترجم البن باإلمداد أما تسميتو 
، فقد صرَّحوا بأنو شرح اإلرشاد ِف شرحٌن، األكؿ كبًن ٚناه اإلمداد -ر٘نو اهلل-حجر 

 ، كمن ذلك:(ُ)بشرح اإلرشاد، كاآلخر صغًن ٚناه بفتح اٛنواد بشرح اإلرشاد
كاليت ِف الفقو شرح " :-ر٘نو اهلل-قاؿ السيفي عند ذكره ٞنؤلفات ابن حجر 

 .(ِ)٢نتصره فتح اٛنواد"اإلرشاد، اٞنسمى باإلمداد ِف شرح اإلرشاد، ك 
كأما نسخ الكتاب اٝنطية فقد كرد ىذا االسم ِف غبلؼ اٞنخطوط من نسخة 

 .، كالثايناألصل ِف اٛنزء األكؿ
ىذا الشرح ما يشعر ُّذا االسم؛  ك٣نا يدؿ على ذلك أنو ذكر ِف استفتاحية 

كحقق ٞنن  : "اٜنمد هلل الذم اختص من ٛنأ إليو ّنزايا إمداده،-ر٘نو اهلل-حيث قاؿ 
 .(ّ)"هإرشادخضع بٌن يديو غاية 

اٜنمد هلل على ما منح من إنعامو، :" (ْ)-فتح اٛنواد-كقاؿ ِف شرحو اآلخر 
و ِف أحكامو مع منتو على من شاء باإلرشاد إذل معادل اٜنق ق للتفقٌ كفتح من إٟنامو، ككفٌ 

 كأحكامو".
كىي موجودة ِف ككذلك ينقل اٞنتأخركف بعض النصوص مع عزكىا إذل اإلمداد، 

 اإلمداد بالنَّص كمنها: 
قولو: كبأف اٞنفرد دل يربح ميقاتا كال استباح ...: "الرشيدم ِف حاشيتوقاؿ 

استباحة احملظورات كاٞنتمتع احملظورات إخل( عبارة اإلمداد: كبأف اٞنفرد دل يربح ميقاتا كال 
 .(ُ)"انتهت .ندراج أفعاؿ العمرة ٓنت اٜنج كالقارفكال

                                 
(، كالبدر ُٔٔ/ِ(، كخبلصة األثر )ِِٔب(، النور السافر )صّالدرر )ؿ ( ينظر: نفائسُ)

 (.ُْٔ/ُ(، كىدية العارفٌن )ِّْ/ُ(، كاألعبلـ )َُٗ/ُالطالع )
 ب(.ّينظر: نفائس الدرر )ؿ  (ِ)
 أ(.ُ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد ) (ّ)
 (.ٕ/ُينظر: مقدمة فتح اٛنواد ) (ْ)
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الكتاب إذل اٞنؤلف فإنو ٣نا الشك فيو أف ىذا الكتاب من مؤلفات ابن  أما نسبة
، كدل أقف على من نسبو إذل غًنه إال ما كقع فيو صاحب كشف -ر٘نو اهلل-حجر 
-، كىو كىم منو -ر٘نو اهلل-؛ حيث نسبو إذل اٜنافظ ابن حجر العسقبلين (ِ)الظنوف

 ، ك٣نا يؤكد نسبتو إليو ما يلي:-ر٘نو اهلل
الكتاب منسوبان إليو ِف غبلؼ الكتاب من نسخة األصل، حيث كتب  كرد-ُ

عليو: "اٛنزء األكؿ من اإلمداد بشرح اإلرشاد للشيخ أ٘ند بن حجر" ككذا على اٛنزء 
 الثاين.

كقد ذكر  أف أكثر من ترجم لو كذكركا مصنفاتو ذكركا نسبة الكتاب إليو،-ِ
 ذلك عدد من اٞنرتٗنٌن لو:

نتقل إذل مكة كصنَّف ُّا الكتب اٞنفيدة منها: اإلمداد كفتح قاؿ الشوكاين: "كا-أ
 .(ّ)اٛنواد شرحان على اإلرشاد"

قاؿ العيدركس: "كمن مؤلفاتو....، كشرحٌن على اإلرشاد البن اٞنقرئ كبًن،  -ب
 .(ْ)كىو اٞنسمى باإلمداد، كالصغًن كىو اٞنسمى فتح اٛنواد"

 منسوبان إليو، كمن ذلك: كثرة كركد الكتاب ِف بعض مؤلفات الشافعية-ّ
ابن حجر ِف شرحو  -أم ِف األذاف للنساء-قوؿ الدمياطي: "كقد صرَّح باإلباحة 

 .(ٓ)على با فضل كِف اإلمداد"
 .(ٔ)كقوؿ الشربيين: "كِف اإلمداد شرح اإلرشاد البن حجر"

                                 
 (.ِّْ/ّ) تاجالرشيدم مع هناية احمل( ينظر: حاشية ُ)

 (.ٗٔ/ُينظر: كشف الظنوف ) (ِ)
 (.َُٗ/ُ( ينظر: البدر الطالع )ّ)
 (.ِِٔ( ينظر: النور السافر )صْ)
 (.ُِٕ/ُ( ينظر: إعانة الطالبٌن )ٓ)
 ( ينظر: حاشية الشربيين على الغرر البهية )(.ٔ)
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 :وصف النسخ اخلطًُ: املطلب الثانٌ

بعد البحث تبٌنَّ أف للكتاب أربع نسخ، كىي اليت اعتمدت عليها ِف ٓنقيق ىذا 
 اٛنزء من الكتاب كىي كما يلي:

 : الّنسخة األولى
نسخة مكتبة األحقاؼ ُنضرموت، كتقع ِف ستة ٠نلدات، كعدد أكراقها 

( كلمات، كناسخها: َُ( سطران، كِف كل سطر )ُٕ( كرقة، كِف كل صفحة )َُِٗ)
ىػ(، كيقع اٛنزء اٞنراد ٓنقيقو ِف اَّلد الثالث كالرابع، ١َُٖٓنمد بن أ٘ند باعبيد سنة )

( لوحان، كىي مكتوبة ِنط نسخي جيد، كاٞننت َِٔ(، كيقع ِف )ّٗٓمن لوح رقم )
اره كلمة )إذل آخره( ٣نيز باللوف باأل٘نر، سهلة القراءة مع تركو نقط اٜنركؼ، كاختص

 بقولو )إخل(، ككذلك كلمة )حينئذ( ُنرؼ اٜناء فقط.
كقد اخرتت ىذه النَّسخة أصبلن؛ ألهنا أكمل النسخ، كأقلها سقطان، إضافة إذل  

 كضوح خطها، كقلة الطمس فيها.
 كرمزت ٟنا بالرمز )ـ(. :الّنسخة الثانية

النَّسخة ِف ٠نلدين، كىي ١نفوظة بدار الكتب اٞنصرية بالقاىرة برقم كتقع ىذه 
سطران( كِف  ِٗ( كرقة، كعدد األسطر )َٔٗفقو شافعي(، كعدد أكراقها ) -ُْْٕ)

ىػ(، كىي ُُِٖكلمة(، كنسخها: ١نمد بن حسن سليماف ِف سنة )  ُْكل سطر )
كاملة بل تبدأ من   ِنط كاضح، كلكن ُّا طمس ِف اللوحات العشر األكذل، كىي غًن

أكؿ الكتاب إذل هناية فصل ِف اللقيط، كيقع اٛنزء اٞنراد ٓنقيقو من ىذه النَّسخة ِف 
ب( من اٛنزء األكؿ، كِف اٛنزء اٞنراد ٓنقيقو طمس ِّٓ( لوحان، من لوح رقم )ٕٗ)

 يسًن.
 كرمزت ٟنا بالرمز )ح(. :الّنسخة الثالثة

كتقع ىذه النَّسخة ِف ٠نلد كاحد، كىي ١نفوظة باٞنكتبة احملمودية، ّنكتبة اٞنلك 
( كرقة، ِف كل ْٔٔفقو شافعي(، كعدد أكراقها ) ِٔٓعبد العزيز باٞندينة اٞننورة برقم )

( كلمة، كدل يكتب عليها اسم الناسخ إال أهنا ُْ( سطران، كِف كل سطر )ّّكرقة )
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اٜنج، كىي أقدـ النسخ  بكتاب كتنتهي الكتاب دايةب من تبدأ ىػ،ِٔٗنسخت عاـ 
إال إنو يصعب قراءهتا؛ لصغر حجم خطها،  -ر٘نو اهلل-فقد كتبت ِف زمن اٞنؤلف 
 ب(. ِْٔ(، لوحان من لوح رقم )ِٔكيقع اٛنزء اٞنراد ٓنقيقو ِف )

 .(ظ) بالرمز ٟنا كرمزت :الّنسخة الرابعة
كتقع ىذه النَّسخة ِف ٠نلدين، ١نفوظة ِف مركز ٗنعة اٞناجد باإلمارات العربية 

( كرقة، ِف كل ٕٕٕاٞنتحدة، كىي مصورة عن اٞنكتبة الظاىرية بدمشق، كعدد أكراقها )
( كلمة، كدل يكتب عليها اسم الناسخ كال تاريخ ُْ( سطران، كِف كل سطر )ّّكرقة )

زء األكؿ من أكؿ الكتاب إذل هناية كتاب اٜنج، كاَّلد النسخ، كىي غًن كاملة، يبدأ اٛن
الثاين من كتاب اٛننايات كينتهي بباب أمهات األكالد، كاٛنزء اٞنراد ٓنقيقو يقع ِف 

ب( ك٣نا يعيبها كجود  ِٖٓ( لوحان، من اَّلد األكؿ كالثاين، من لوح رقم )ْٗ)
 الطمس ُّا ِف عبارة صاحب اٞننت دكف الشرح.
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 منهج املؤلف يف الكتابالث: املطلب الث

ِف كتاب اإلمداد بشرح  -ر٘نو اهلل–يتلٌخص اٞننهج الذم سار عليو ابن حجر اٟنيتمي 
 اإلرشاد فيما يلي:

 .إخل.اتبع ترتيب منت كتاب اإلرشاد، فبدأ بكتاب الطهارة، مثٌ الصبلة، مث الزكاة..  -ُ

دل يبٌوب  -ر٘نو اهلل–بٌوب لكل باب أك فصل ّنا يناسبو، حيث إف ابن اٞنقرم  -ِ
 للمنت؛ بل اقتصر قولو: باب، أك فصل ِف أكثر كتابو.

 شرح اٞننت كلمة كلمة ّنا يناسبها من غًن استطراد ِف عاٌمة شرحو. -ّ

 جدا.دل يتعٌرض آلراء األئمة األربعة كغًنىم من الفقهاء إال ِف مواضع قليلة  -ْ

قارف بٌن منت اإلرشاد البن اٞنقرئ كأصلو اٜناكم الصغًن للقزكيين، فأحيانان يقوؿ:  -ٓ
"كىذا من زيادتو"، أم من زيادة اإلرشاد على أصلو، كأحيانان يقوؿ: "خبلفان ٞنا ِف 
األصل"، كأحيانان يقوؿ: كعبارة األصل كذا ككذا، كأحيانان: "خبلفان ٞنا يوَهو كبلـ 

ٞنا يوَهو كبلمو دكف كبلـ أصلو" كغًن ذلك، كحيث كانت عبارة  األصل" أك "خبلفان 
أصلو أمشل كأحسن ذكرىا منٌبهان على كوهنا أمنت أك أبٌن، كإال قٌرر عبارة اإلرشاد، كقد 

 .(ُ)نٌص على ذلك ِف مقٌدمة شرحو

 بٌٌن اٞنعىن اللغوٌم كالشرعٌي لبعض األلفاظ، كضبط بعض الكلمات الغريبة. -ٔ

)لو( أك )إف( الغائية يشًن إذل أهنا ٝنبلؼ أك رٌد توٌىم ِف تلك القضية، كما إذا عرب بػػػػػ -ٕ
 .(ِ)صرٌح بذلك ِف مقٌدمة الشرح

إذا ذكر مسألة ٌما ِف موطن متقٌدـ، أك سيذكرىا ِف موطن متأٌخر فإنٌو حييل إذل ذلك  -ٖ
 اٞنوطن، كقولو: "كما مٌر"، "كما سيأيت".

ك أثناء الشرح أحيانان، يشتمل على  مسألة متممة جيعل فرعان أك تتمة ِف هناية الباب أ -ٗ
 للباب أك مناسبة لو؛ حيث دل يذكر صاحب اٞننت ما يناسب الكبلـ عليها.

                                 
 /أ(.ِ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ُ)
 /أ(.ِ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ِ)
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عند استداللو باألحاديث النبويٌة فإنو يذكر أحيانان طرؼ اٜنديث، كأحيانان ال يذكره  -َُ
 ك٥نو ذلك. كإَّنا يعرٌب بقولو: "ٞنا صٌح" أك "لبلتباع"، أك "ٞنا ركاه الشيخاف"

يبٌن ركاة بعض األحاديث كيرتؾ األخرل، كما يبٌنٍّ درجة اٜنديث كما فيو إف كاف  -ُُ
ٌ مقاؿ فيو، كيعرٌب عن اٜنسن أك الصحيح بقولو: "ٞنا صٌح" أك ٥نو ذلك، كقد نٌص  مثى

على ذلك ِف مقدمة شرحو، ككذلك بالنسبة لعزك األحاديث إذل مصادرىا؛ حيث 
 .(ُ)ٜنسن أك الصحيح بقورل: ٞنا صٌح، أك ٥نو ذلك"قاؿ: "كأعرٌب عن اٜنديث ا

يهتٌم كثًنان بذكر أقواؿ علماء الشافعية من اٞنتقدٍّمٌن كاٞنتأخٍّرين منسوبة إليهم أحيانان،  -ُِ
 كأحيانان منسوبة إذل مصٌنفاهتم.

اىتمامو كعنايتو بكتب شيخو القاضي زكريا األنصارم ٣نا جعلو ال خيرج ما ينقلو  -ُّ
رعي كالسبكي كالزركشي كغًنىم من كتب شيخو كأسىن اٞنطالب عن األئمة كاألذ

 كالغرر البهية كغًنَها.

 خيتار أحيانان من بٌن األقواؿ كاألكجو ما يراه موافقان لدليل. -ُْ

                                 
 /أ(.ِ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ُ)
 



 انقسى األول: انذساسح
 

 

 

75 

 ه بني شزوح اإلرشادالعلنًُ ومكانت أهنًُ الكتاباملطلب الزابع: 

 يعترب كتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد من أىٌم اٞنراجع عند متأخرم الشافعية.
 كمكانتو ما يلي: أَهية الكتابكلعل من أىم األسباب الدالة على 

لفو ابن : أَهية كتابو األصل )إرشاد الغاكم إذل مسالك اٜناكم(، ككذلك مكانة مؤ أوالً 
 .-ر٘نو اهلل–اٞنقرئ 

: أف كثًنا من كتب متأخرم الشافعية اعتمدت عليو، ككثرت نقوؿ العلماء عنو، فمن ثانًيا
ذلك: حاشية اٛنمل، كحاشية البجًنمي، كإعانة الطالبٌن، كحاشية الشربيين على 

 الغرر البهية كغًن ذلك.
يعين –: "كانتقل -ر٘نو اهلل–كاين : ثناء العلماء على ىذا الشرح، كمن ذلك قوؿ الشو ثالثًا

إذل مٌكة كصٌنف ُّا الكتب اٞنفيدة، منها: اإلمداد كفتح اٛنواد شرحا  -ابن حجر
 .(ُ) على اإلرشاد"

 : مكانة مؤلفو العلمية، كعظيم منزلتو خاصة ِف الفقو الشافعي.رابًعا
، قاؿ : أف كتاب اإلمداد يعٌد ِف مقٌدمة كتب ابن حجر اليت يعتمد عليهاخامًسا

الدمياطي: "فإف اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فاٞنقٌدـ أكالن: التحفة، مث 
 .(ِ)فتح اٛنواد، مثٌ اإلمداد، مث الفتاكل كشرح العباب"

 : أٌف اإلمداد يعٌد من أكسع شركح اإلرشاد.سادساً 
ن أفرغ فيو جهده؛ حيث قاـ بتنقيح اإلسعاد الب -ر٘نو اهلل–: أٌف اٞنؤلف ابن حجر سابًعا

أِب شريف، كشرح اإلرشاد للجوجرم، كضٌم إليهما ما ينشرح لو الصدر، كتقٌر بو 
 .(ّ)العٌن من مؤٌلفات القاضي زكريا األنصارم كغًنَها

                                 
 (.َُٗ/ُينظر: البدر الطالع )( ُ)
 (.ِٕ/ُينظر: إعانة الطالبٌن )( ِ)
 /ب(.ُ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ّ)
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 مىارد الكتاب ومصطلحاتهاملطلب اخلامس: 

 .مىارد الكتابأواًل: 

على بعض اٞنصادر  اٞنتعلقة باٛنزء اٞنراد  -ر٘نو اهلل-لقد نٌص اٞنؤلف 
ٓنقيقو من الكتاب، سأذكرىا مرتبة على حركؼ اٞنعجم مع بياف اٞنطبوع منها 

 كغًن اٞنطبوع كمكانو إف تيسر ذلك:
وسي )ت: إحياء علـو الٌدين، ألِب حامد، ١نمد بن ١نمد الغزارل الط -ُ

 مطبوع. ىػ(،َٓٓ
، ىػ(ّٕٖإخبلص الناكم، لشرؼ الدين، إٚناعيل بن أِب بكر اٞنقرئ )ت  -ِ

 مطبوع.

للقاضي، ضياء الدين، أِب عمرك، عثماف بن االستقصاء ِف شرح اٞنهٌذب،  -ّ
 ىػ(.َِٔ، الشافعي، )ت: عيسى بن ًدٍرباس الكردم اٞناراين اٞنصرم

ىػ(. ١نقق َٔٗاإلسعاد بشرح اإلرشاد، حملمد بن أِب شريف الشافعي )ت: -ْ
 ِف رسائل علمية باٛنامعة اإلسبلمية باٞندينة اٞننورة.

، ىػ(ُّٗ: تبكر ١نمد بن إبراىيم بن اٞننذر النيسابورم )اإلقناع، ألِب  -ٓ
 مطبوع.

١نمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن األـ، لئلماـ الشافعي، أِب عبد اهلل،  -ٔ
. ىػ(َِْبن عبد اٞنطلب بن عبد مناؼ اٞنطلِب القرشي اٞنكي )ت: اشافع 

 مطبوع.

 .(ُ)ى(َِْأِب عبد اهلل، ١نمد بن إدريس الشافعٌي )ت: اإلمبلء لئلماـ -ٕ
 ىػ(، مطبوع.ٕٗٗاألبرار، ليوسف بن إبراىيم األردبيلي )ت ألعماؿاألنوار  -ٖ

                                 
ِف اٜنجم، صٌنفو على مسائل ابن القاسم صاحًب  ((األمارل))كىو من كتبو اٛنديدة، كىو ٥نو  (ُ)

ر٘نو –كما قالو شيخ اإلسبلـ ابن تيمٌية –و فيو مالك، كأظهر فيو خبلؼى مالك فيما خالف
 . كيظهر أٌف الكتاب مفقوده.-اهلل

  (.ٕٓ(؛ أٚناء الكتب ص)ُٗٔ/ُ(؛ كشف الظٌنوف )ِّّ/َِينظر: ٠نموع الفتاكل )     
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 ك اٜنج كالعمرة، لئلماـ أِب زكريا حيٍن بن شرؼ النوكماإليضاح ِف مناس -ٗ
 ، مطبوع.ىػ(ٕٔٔ: ت)

ُنر اٞنذىب ِف فركع مذىب اإلماـ الشافعٌي، ألِب احملاسن، عبد الواحد بن  -َُ
 مطبوع. ىػ(،َِٓإٚناعيل الٌركيايٌن )ت:

فركع الٌديانة، لئلماـ أِب سعد، عبد الر٘نن بن ١نمد اٞنأموف تتمة اإلبانة عن  -ُُ
ـٌ القرل حققىػ(، ْٕٖرٌل الشافعٌي )ت:اٞنتو   ّنكة اٞنكرمة. ِف جامعة أ

عمر بن رسبلف بن نصًن بن صاحل  حفص، أِب ،سراج الدينلالتدريب،  -ُِ
 . مطبوع.الكناين، العسقبلين األصل، مث البلقيين اٞنصرم الشافعيٌ 

اٞنطلب العارل ِف شرح كسيط الغزارل لئلماـ ٤نم الدين أ٘ند القمورل  تكملة -ُّ
 ىػ(، ١نقق ِف رسائل علمية باٛنامعة اإلسبلمية باٞندينة اٞننورة.ِٕٕ)

اسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشًنازم  ِبالتنبيو ِف الفقو الشافعي، أل -ُْ
 . مطبوع.ىػ(ْٕٔ: ت)

العبلمة ابن حجر اٟنيتمي على شرح اإليضاح ِف مناسك اٜنج  حاشية -ُٓ
 مطبوع. ،لئلماـ النوكم

ين، عبد الغفار بن عبد الكرًن القزكيين الشافعي الصغًن، لنجم الد اٜناكم -ُٔ
 مطبوع. ىػ(،ٓٔٔ)ت:

، ألِب اٜنسن علي اٞناكردم اٜناكم الكبًن ِف فقو مذىب اإلماـ الشافعي -ُٕ
 ىػ(، مطبوع.َْٓ)ت:

الشرح كالركضة، لبدر الدين ١نمد بن ُّادر الزركشي خادـ  -ُٖ
 .(ُ)ىػ(ْٕٗ)ت:

يع اٞنخزكمي اٞنصرم،  -ُٗ  ىػ(.َٓٓ)ت: الذخائر، َّلي بن ٗني
، ىػ(ّٕٖركض الطالب، لشرؼ الدين، إٚناعيل بن أِب بكر اٞنقرئ )ت -َِ

 .مطبوع
                                 

توجد من اٝنادـ أجزاء ِف مكتبة اٜنـر النبوم، كِف مكتبة اٞنلك عبد العزيز، كِف اٛنامعة ( ُ)
 ينة اٞننورة.اإلسبلمية باٞند



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 
78 

ركضة الطالبٌن كعمدة اٞنفتٌن، ألِب زكريا ١نيي الٌدين حيٍن بن شرؼ النوكٌم  -ُِ
 مطبوع. ىػ(،ٕٔٔ)ت: 

عبد اهلل ١نمد بن يزيد القزكيين، كماجة اسم أبيو  ِبسنن ابن ماجو، أل -ِِ
 ، مطبوع.(ىػِّٕيزيد )اٞنتوىف: 

سنن أِب داكد، ألِب داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشًن بن  -ِّ
 مطبوع. ىػ(،ِٕٓشداد بن عمرك األزدم السًٍّجٍستاين )ت: 

سنن الرتمذم، ألِب عيسى، ١نمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن  -ِْ
 مطبوع. ىػ(،ِٕٗالضحاؾ، الرتمذم، )ت: 

بن علي بن موسى اٝنيٍسرىٍكًجردٌم  ألِب بكر، أ٘ند بن اٜنسٌنالسنن الكربل  -ِٓ
 مطبوع. ىػ(،ْٖٓاٝنراسايٌن، البيهقي )ت: 

نن الٌصغرل للنَّسائٌي، أِب سنن الٌنسائي = اَّتىب من الس نن = الس   -ِٔ
 ىػ(،َّّالر٘نن، أ٘ند بن شعيب بن علي اٝنراسايٌن، النَّسائٌي )ت: عبد

 مطبوع.
اٞنعركؼ بابن الصباغ )ت:  الشامل ِف فركع الشافعية، ألِب نصر عبد السيد -ِٕ

 ىػ(، ١نقق ِف رسائل علمية باٛنامعة اإلسبلمية باٞندينة اٞننورة.ْٕٕ
ىػ(. ٖٖٗشرح اإلرشاد للجوجرم، ١نمد بن عبد اٞننعم اٛنوجرم )ت:  -ِٖ

 ٢نطوط.
البن يونس، أِب الفضل، أ٘ند بن موسى بن يونس، اإلربلٌي شرح التعجيز،  -ِٗ

 .ىػ(ِِٔاٞنوصلٌي )ت:
 .(ُ) ىػ(ِّٔلعبد الكرًن بن ١نمد الرافعي )ت:  الشرح الصغًن، -َّ
ألِب زكريا ١نيي الٌدين حيٍن بن شرؼ النوكٌم )ت: شرح صحيح مسلم،  -ُّ

                                 
(، كنسخة ِف معهد ُُٔ/ُٕ، ْْتوجد منو نسخة ِف اٞنكتبة الظاىرية بدمشق برقم )( ُ)

(، كما يوجد منو جزء ِف اٛنامعة اإلسبلمية َِْ-َِِاٞنخطوطات العربية بالقاىرة برقم )
 باٞندينة اٞننورة.
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 مطبوع. ىػ(،ٕٔٔ
زكريا بن ١نمد بن زكريا األنصارم، زين  حيي ألِبشرح منهج الطبلب،  -ِّ

 ، مطبوع.ىػ(ِٔٗ: تالدين السنيكي )
بن علي بن موسى اٝنيٍسرىٍكًجردٌم ألِب بكر، أ٘ند بن اٜنسٌن اإلدياف،  شعب -ّّ

 مطبوع. ىػ(،ْٖٓاٝنراسايٌن، البيهقي )ت: 

١نمد بن حباف بن أ٘ند بن حباف بن  حامت، ِبابن حباف، أل صحيح -ّْ
، التميمي، الدارمي، البيسيت )اٞنتوىف:   ، مطبوع.ىػ(ّْٓمعاذ بن مىٍعبدى

  صحيح البخارم = اٛنامع اٞنسند الصحيح اٞنختصر من أمور رسوؿ اهلل -ّٓ
(، ِٔٓ)ت: كسننو كأيامو، ألِب عبداهلل، ١نمد بن إٚناعيل البخارٌم اٛنعفيٌ 

 مطبوع.
صحيح مسلم = اٞنسند الصحيح اٞنختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ  -ّٔ

، لئلماـ مسلم بن اٜنجاج، أِب اٜنسن القشًنم النيسابورٌم )ت: اهلل 
 مطبوع. ىػ(،ُِٔ

ًن، لعبد الكرًن بن ١نمد الرافعٌي القزكييٌن )ت: العزيز شرح الوجيز = الٌشرح الكب -ّٕ
 مطبوع. ىػ(،ِّٔ

فتاكل ابن الصبلح، لتقٌي الدين، أِب عمرك، عثماف بن عبد الر٘نن،  -ّٖ
 مطبوع. ىػ(،ّْٔاٞنعركؼ بابن الصبلح )ت: 

ىػ(، َٔٔقواعد األحكاـ ِف مصاحل األناـ للعز بن عبد السبلـ )ت:  -ّٗ
 مطبوع.

يو، للعبلٌمة، أ٘ند بن ١نمد بن علي، اٞنعركؼ بابن كفاية النبيو ِف شرح التنب -َْ
 ىػ(، مطبوع.َُٕالرٌفعة )ت: 

: توكم )حيٍن بن شرؼ النٌ  ،١نيي الدين ،زكريا ِب، ألاَّموع شرح اٞنهذب -ُْ
 ، مطبوع.ىػ(ٕٔٔ

لعبد الكرًن بن ١نمد الرافعٌي القزكييٌن )ت: احملرر ِف فقو اإلماـ الشافعي،  -ِْ
 مطبوع. ىػ(،ِّٔ
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ىػ(، حقق ِف اٛنامعة ُِّيطي، ليوسف بن حيٍن البويطي )ت: ٢نتصر البو  -ّْ
 اإلسبلمية باٞندينة اٞننورة.

، ألِب إبراىيم إٚناعيل بن حيٍن بن إٚناعيل ٢نتصر اٞنزيٌن ِف فركع الشافعٌية -ْْ
 ، مطبوع.ىػ(ِْٔاٞنزيٌن )ت: 

، ألِب عبد اهلل، اٜناكم ١نمد بن عبد اهلل بن اٞنستدرؾ على الصحيحٌن -ْٓ
 ىػ(َْٓ الطهماين النيسابورم اٞنعركؼ بابن البيع )ت: ١نمد الضِب

 مطبوع.
منهاج الطالبٌن كعمدة اٞنفتٌن، ألِب زكريا ١نيي الٌدين حيٍن بن شرؼ النوكٌم   -ْٔ

 مطبوع. ىػ(،ٕٔٔ)ت: 
اٞنهٌذب ِف فقة اإلماـ الشافعٌي، ألِب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف  -ْٕ

 مطبوع. ىػ(،ْٕٔالٌشًنازٌم )ت: 
)ت:  ِف شرح الركضة كالرٌافعٌي، ٛنماؿ الدين، عبد الرحيم اإلسنوم اٞنهٌمات -ْٖ

 ىػ(.ِٕٕ
ألِب حامد، ١نمد بن ١نمد الغزارل الطوسي )ت: الوجيز ِف الفقو الشافعي،  -ْٗ

 مطبوع. ىػ(،َٓٓ
الوسيط ِف اٞنذىب، ألِب حامد، ١نمد بن ١نمد الغزارل الطوسي )ت:  -َٓ

 مطبوع. ىػ(،َٓٓ

 .مصطلحاتهثانًا: 

بعض اٞنصطلحات منها ما اصطلح عليها ِف  -ر٘نو اهلل–استعمل ابن حجر 
شرحو ىذا خاصة نٌص عليها م مقدمة شرحو، كىي: الثبلثة األكذل، كمنها 
مصطلحات فقهية مستعملة عند فقهاء الشافعية تدؿ على معاف كمصطلحات 

 ىذه اٞنصطلحات ما يلي:معٌينة متداكلة بٌن الشافعية، كمن 
الشافعي )ت:  (ُ)الشارح: ىو ١نمد بن عبد اٞننعم بن ١نمد اٛنوجرم -ُ

                                 
 /أ(.ِ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ُ)
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 ىػ(.ٖٖٗ

 ىػ(.ِٔٗ)ت:  (ُ)شيخنا: ىو زكريا بن ١نمد بن أ٘ند بن زكريا األنصارم -ِ

الشارحاف كالشرحاف: َها: كماؿ الدين ١نمد بن أِب شريف اٞنقدسي،  -ّ
١نمد اٛنوجرم، ككتابو: شرح كشرحو: اإلسعاد، ك١نمد بن عبد اٞننعم بن 

 .(ِ)اإلرشاد

 مىٍركىر كًذٌم الشافعٌي،أبو علي القاضي اٜنسٌن بن ١نمد بن أ٘ند الٍ القاضي: ىو  -ْ
 .(ّ) فهو اٞنقصودكإذا أىطلىق اٛنويين كالغزارل كمتأٌخرك اٝنراسانٌيٌن القاضيى 

رافعي، كالشيخ حيٍن بن شرؼ الشيخاف: َها الشيخ عبد الكرًن بن ١نمد ال -ٓ
 .(ْ)النوكم

اٞنعارل، عبد اٞنلك بن عبد اهلل بن يوسف ابن ١نمد  اإلماـ: اٞنراد بو: أبو -ٔ
 .(ٓ) ىػ(ْٖٕاٛنوييٌن، اٞنلقب بإماـ اٜنرمٌن )ت: 

األظهر: يدؿ على أف اٝنبلؼ ِف أقواؿ الشافعي، كأف ىذا القوؿ ىو األرجح،  -ٕ
فهو مرجوح، فاٞنعتمد ِف الفتول اٜنكم  كمقابلو كإف كاف ظاىرا لقوة مدركو

 .(ٔ)على األظهر، فاٝنبلؼ ىنا قوٌم لقٌوة اٞندرؾ

، كأٌف -ر٘نو اهلل–: يدٌؿ على أٌف اٝنبلؼ ِف أقواؿ الشافعٌي أك األشهر اٞنشهور -ٖ
، فيستعمل حينما يكوف القوؿ اٞنقابل،  ىذا القوؿ ىو الرٌاجح كمقابلىو غريبه

                                 
 ./أ(ِ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ُ)
 /أ(.ِ/ؿُينظر: مقدمة اإلمداد )( ِ)
 (.ُٓٔ/ُينظر: هتذيب األٚناء كاللغات )( ّ)
(، سلم اٞنتعلم ُٕٗ(، اٝنزائن السنية ص)ْٖ/ُ(، هناية احملتاج )ِْ/ُينظر: مغين احملتاج )( ْ)

 (.ُِٕ(، مصطلحات الفقهاء األصوليٌن ص)ْٖص)
 (.ُّٔينظر: مصطلحات الفقهاء األصوليٌن ص)( ٓ)
(، مصطلحات ٕٖ(، سلم اٞنتعلم ص)ُِٖ(، اٝنزائن السنية ص)ِّ/ُظر: مغين احملتاج )ين( ٔ)

 (.ُّٔالفقهاء األصوليٌن ص)
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 .(ُ)ضعيفنا لضعف مدرىًكوً 

سواء كاف  ،فتاءن إا أك يفن صنت بالعراؽ -ر٘نو اهلل– افعي  الشٌ  اإلماـ ما قالوقدًن: ال -ٗ
 ((،ةاٜنجٌ )) و كتابكديثل ،أك دل يرجع عنو كىو قليل ،كىو الغالب ،رجع عنو

 ،أ٘ند بن حنبلاإلماـ  :ىذا القوؿ من أصحاب الشافعيٌ  شهر ركاةكمن أ
ال أجعل "عنو، كقاؿ:  ع الشافعيٌ كقد رج ،كأبو ثور ،كالكرابيسيٌ  ،كالزعفراينٌ 

 .(ِ)"من ركاه عيٌن  ِف حلٌ 

ّنصر تصنيفنا أك إفتاءن أك إمبلءن.  -ر٘نو اهلل–ما قالو اإلماـ الشافعٌي اٛنديد:  -َُ
كلو ركاةه كثر، منهم: البويطٌي، كاٞنزيٌن، كالربيع اٞنرادٌم،  ،كديثٌلو كتاب األـٌ 
الزبًن اٞنكٌي، ك١نمد بن بن  األعلى، كعبد اهلل بن عبداكحرملة، كيونس 

اهلل بن عبد اٜنكم، كالٌثبلثةي األيكىؿي ىم الذين تصٌدكا لذلك كقاموا بو، عبد
كالباقوف نقلت عنهم أشياء ١نصورة على تفاكت بينهم، كييفهم من القوؿ 

فاٛنديد ىو  -ر٘نو اهلل–اٛنديد، بأٌف اٝنبلؼ بٌن قورٍل اإلماـ الشافعٌي 
ِف مسائلى يسًنةو عٌدىا األصحاب ِف كتيبهم،  الرٌاجح الذم يعمل بو إالٌ 

 .(ّ)كالقدًن ىو اٞنرجوح

األصٌح: يدؿ على كوف اٝنبلؼ كجهان ألصحاب الشافعي يستخرجونو من  -ُُ
قواعد اإلماـ كنصوصو، كجيتهدكف ِف بعضها، كأٌف ىذا ىو الراجح، كأف 

 .(ْ)مقابلو مرجوح كإف كاف صحيحان؛ لقوة اٝنبلؼ بقوة دليل اٞنقابل

لصحيح: يدؿ على كوف اٝنبلؼ كجهان ألصحاب الشافعي مستخرج من  ا -ُِ
كبلـ اإلماـ، كأف اٝنبلؼ غًن قوٌم لعدـ قوة دليل اٞنقابل، كدل يعرب بذلك 
ِف األقواؿ تأدبان مع اإلماـ الشافعي، فإف الصحيح منو مشعر بفساد 

                                 
 (.ُٕٗ(؛ اٝنزائن السنٌية ص )َِٔ( الفوائد اٞنكٌية ص )ُُٕ/ُينظر: سٌلم اٞنتعلم ) (ُ)
 .(َٖٔبتهاج ص)(، االٓالسراج الوىاج ص)(، ّٓ/ُ، ٓنفة احملتاج )(ّٖ/ُ) مغين احملتاجينظر:  (ِ)
اٝنزائن  ،(َٖٔاالبتهاج ص) ،(ٓالسراج الوٌىاج ص) ،(ّٓ/ُٓنفة احملتاج ) ،(ّٖ/ُينظر: مغين احملتاج ) (ّ)

 (.َُٖالسنية ص )
(، اٞندخل إذل مذىب ْٗ، سلم اٞنتعلم ص)(ُُٖاٝنزائن السنية ص ) ،(َٓ/ُاحملتاج ) ٓنفةينظر:  (ْ)

 .(َٗٓاإلماـ الشافعي ص)
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 .(ُ)مقابلو

ب، اٞنذىب: يدؿ على اٝنبلؼ بٌن أصحاب الشافعي ِف حكاية اٞنذى -ُّ
فبعضهم حيكي اٝنبلؼ ِف اٞنذىب، كوجود قولٌن أك كجهٌن ِف اٞنسألة، 

 .(ِ)كبعضهم حيكي عدـ اٝنبلؼ

، كيكوف مقابل الٌنٌص كجو -ر٘نو اهلل–ما نٌص عليو اإلماـ الشافعٌي  النٌص:  -ُْ
 .(ّ)ضعيفه أك قوؿه ٢نرٌج

اٞننصوص: يدؿ على أنو إما قوؿ للشافعي، أك نص لو، أك كجو لؤلصحاب،  -ُٓ
 .(ْ)و الراجح من اٝنبلؼ، كأف مقابلو ضعيف ال يعمل بوكأن

 .(ٓ)اٞنعتمد: أم األظهر من القولٌن أك األقواؿ للشافعي -ُٔ

اٞنختار: ىو الذم استنبطو باالجتهاد من األدلة األصولية كىو خارج عن  -ُٕ
 .(ٔ)اٞنذىب

 .(ٕ)اٞنتقدٍّموف: من كاف من اٞنائة الرابعة للهجرة -ُٖ

 .(ٖ)ائة الرابعة للهجرةاٞنتأخٍّركف: من جاء بعد اٞن -ُٗ

 .(ٗ)فيو نظر: يستعمل ِف لزـك الفساد -َِ

قيل: يدؿ على أف اٞنسألة خبلفية، كعلى ضعف ىذا القوؿ، كأٌف اٝنبلؼ  -ُِ
بٌن األصحاب، كأف اٝنبلؼ كجو من أكجو األصحاب ال قوال من أقواؿ 

                                 
 .(ْٓ، سلم اٞنتعلم ص)(ُُٖاٝنزائن السنية ص ) ،(ِْ/ُاحملتاج ) مغينينظر:  (ُ)
 .(ٓٔ، سلم اٞنتعلم ص)(ُِٖاٝنزائن السنية ص ) ،(ِْ/ُاحملتاج ) (، مغينُٓ/ُٓنفة احملتاج )ينظر:  (ِ)
(؛ ُِٓ(؛ سٌلم اٞنتعلم ص)ٖٕٔ(؛ االبتهاج ص )ّٓ/ُ(؛ ٓنفة احملتاج )ّٔ/ُينظر: مغين احملتاج ) (ّ)

 (.ُِٓ-َِٓلحات الفقهٌية ص )معجم اٞنصط
 .(ِٕ، سلم اٞنتعلم ص)(ُِٖينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ْ)
 .(ٖٖ، سلم اٞنتعلم ص)(ُِٖينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ٓ)
 (.ُّٖينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ٔ)
 .(ّٗ، سلم اٞنتعلم ص)(ُْٖينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ٕ)
 (.ُْٖينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ٖ)
 (.ُٖٔينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ٗ)
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 .(ُ)الشافعي، كأٌف مقابلو األصٌح كالصحيح

عٌية، أنذكا طريقة معٌينة ِف تدكين العراقٌيوف: ٗناعة من أفذاذ الشاف -ِِ
اٞنذىب، كٌٚنوا بذلك نسبة إذل البقعة اٛنغرافٌية اليت انتشر أعبلمها فيها، 
كمن ىؤالء األفذاذ: أبو حامد اإلسفراييين، كأبو الطٌيب الطربٌم، 

 .(ِ)-ر٘نهم اهلل–كاٞناكردٌم 

ٌصة ِف تدكين اٝنراسانٌيوف: ٗناعة من كبار علماء الٌشافعية، سلكوا طريقة خا -ِّ
اٞنذىب، كيقاؿ ٟنم أيضنا: اٞنراكزة، ألٌف شيخىهم، كمعظم أتباعهم مراكزة، 

 .(ّ)نسبةن إذل مرك، كىي مدينة كبًنة مشهورة ِنراساف

األصحاب: ىم اٞنتقٌدموف، كىم أصحاب األكجو غالبان، كضبطوا بالزمن،  -ِْ
 .(ْ)كىم من األربعمائة

 .(ٓ)اب أـ الفيو ُنث: ٞنا فيو قٌوة سواء ٓنٌقق اٛنو  -ِٓ

 

                                 
 .(ٓٔ، سلم اٞنتعلم ص)(ُُٖينظر: اٝنزائن السنية ص ) (ُ)
 .(ّْٔ-ّْْ(، اٞندخل إذل مذىب اإلماـ الشافعٌي )ِٕٔاالبتهاج ص ) ينظر: (ِ)
 (.ّٕٔ-ِٕٔاالبتهاج ص ) ينظر: (ّ)
 .(َٕٓالشافعي ص)، اٞندخل إذل مذىب اإلماـ (ُّٖمصطلحات الفقهاء كاألصوليٌن ص)ينظر:  (ْ)
 .(َٗسلم اٞنتعلم ص)ينظر:  (ٓ)
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 منارج ين املخطىط
 نموذج من نسخة األحقاؼ
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 نموذج من نسخة األحقاؼ
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 نموذج من نسخة األحقاؼ
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 نموذج من النسخة المحمودية
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 ظاىريةنموذج من النسخة ال
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 مصريةنموذج من النسخة ال
 



 : انتحقيقانقسى انثاني
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، كقيل: كثرتو إذل (ُ)القصد :لغة -ككسرىا ءفتح اٜناب- (في الحجّ  ب)با
 .(ِ)يعظم نٍ مى 

 (ْ)، كخالفو ابن الرفعة(ّ)، قالو ِف اَّموعقصد الكعبة لؤلفعاؿ اآلتيةكشرعنا: 
، كأنت خبًن (ٕ)(((ٔ)ُنديث: ))اٜنج عرفة ، كاستدؿٌ (ٓ)اؿفقاؿ: إنو نفس األفع

                                 
الزاىر ِف غريب ألفاظ الشافعي  ،(ٖٗ/ُ( ينظر: الزاىر ِف معاين كلمات الناس )ُ)

 (. ِٗ/ِمقاييس اللغة ) ،(ُُٕص)
 (.ُ/ّالعٌن )كتاب ( ينظر:  ِ)
(؛ ٓنفة احملتاج ّْْ/ُ(، كينظر كذلك: أسىن اٞنطالب )ِ/ٕ( اَّموع شرح اٞنهٌذب )ّ)

 (.ُْٔ(؛ غاية البياف ص)ِ/ْ)
اٞنعركؼ بابن الرفعة كلد سنة  ،أ٘ند بن ١نمد بن علي األنصارم ( ىو: أبو العباس،ْ)

كلقب بالفقيو، تفقو على يد الشريف العباس، كابن دقيق  ،ق(، فقيو شافعيْٓٔ)
تصانيفو: ))اٞنطلب العارل ِف شرح الوسيط(( ك))كفاية النبيو ِف  العيد كغًنَها، من

 (.ػىَُٕشرح التنبيو(( كغًنَها، توِف سنة )
 (.ِِِ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ْٖٗ/ُينظر طبقات الشافعيٌن )      
 (.ّ/ٕ( ينظر: كفاية النبيو )ٓ)
ٜنج على الطريق بٌن مكة كالطائف، كىي فضاء : ىي اٞنشعر األقصى من مشاعر ا( عرفةٔ)

كاسع ٓنف بو اٛنباؿ من الشرؽ كاٛننوب، كحٌدىا من اٛنبل اٞنشرؼ على بطن عرنة 
 إذل جباؿ عرفة. 

 (.َُْ/ْ(؛ معجم البلداف )ُٖٗينظر: اٞنعادل األثًنة ِف السنة كالسًنة ص)     
كتاب اٞنناسك، باب من دل (، كأبو داكد ِف سننو،  َّٗ/ْأخرجو أ٘ند ِف مسنده )( ٕ)

(، كالنسائي ِف السنن الكربل، كتاب اٜنج، ُْٗٗ( برقم )ْٕٓ/ُيدرؾ عرفة، )
، كتاب سننو(، كالرتمذم ِف َُُْ( برقم )ِْْ/ِباب فرض الوقوؼ بعرفة، )

(، ٖٖٗ( برقم )ِّٕ/ّاٜنج، باب ما جاء فيمن أدرؾ اإلماـ َنمع فقد أدرؾ اٜنج )
اٞنناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة َنمع كابن ماجو ِف سننو، كتاب 
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بأٌف األكؿ ىو اٞنوافق للغالب من أف اٞنعىن الشرعي يكوف مشتمبلن على اٞنعىن 
 (ُ)اللغوم بزيادة، كال داللة لو ِف اٜنديث؛ ألٌف معناه: ميٍعظىم اٞنقصود منو

ده قوٟنم: أركاف اٜنج ٙنسة أك ستة، إال أف جياب بأف يؤيٌ  (ّ)، لكن )قد((ِ))عرفة(
باٜنٌج ال للقصد الذم ىو اٜنٌج، فتسميتها أركاف اٜنج  (ْ)/ىذه أركاف للمقصود

 .(ٓ)٠ناز
 . (ٖ)، كقيل: القصد إذل مكاف عامر(ٕ()ٔ)كِف العمرة، كىي لغة: الزيارة

، (ٗ)مرٌ  ، أك نفس األفعاؿ على ماقصد الكعبة لؤلفعاؿ اآلتيةكشرعنا: 

                                 
( من طريق بكر بن عطاء عن عبد الر٘نن بن يعمر الديلي َُّٓ( برقم )ََُّ/ِ)

كىو كاقف بعرفة كأتاه ناس من أىل ٤ند فقالوا: يا رسوؿ  قاؿ: شهدت رسوؿ اهلل 
  ".اهلل كيف اٜنج؟ قاؿ: "اٜنج عرفة

. كصححو األلباين ِف "ىذا اٜنديث صحيح"(: َِّ/ٔ) ِف البدر اٞننًن قاؿ ابن اٞنلقن     
 (.ْٕٓ/ُصحيح سنن أِب داكد )

 ( ِف )ظ(: "كمنو".ُ)
 (.ِّّ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )ِ)
 ( قولو: "قد" سقط من )ح(. ّ)
 /ب/ح[.ِْٔهناية ] (ْ)
 .(ُُّ/ِ( ينظر: إعانة الطالبٌن )ٓ)
 : "الزيادة"، كىو ٓنريف.( ِف )ظ( )ح(ٔ)
(، فصل العٌن َْٔ/ْ(؛ لساف العرب )ٗٗ/ُ( ينظر: الزاىر ِف معىن كبلـ الناس )ٕ)

 ( مادة )ع ـ ر(. َُّ/ُّاٞنهملة، تاج العركس )
 (.ْٗ( مادة )ع ـ ر(؛ أنيس الفقهاء ص)ِّٖ( ينظر: اٞنغرب ص)ٖ)
 (.َِٕ/ِغين احملتاج )(؛ مَِٕ(؛ اٞننهاج القوًن ص)ِْٓ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ٗ)
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 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھژ/أ[ قولو تعاذل: ُكاألصل فيهما ]

ژ﮴
 .(ّ()ِ)((كخرب: ))بين اإلسبلـ على ٙنس، شهادة أف ال إلو إال اهلل ،(ُ)

 (ٓ)/: "كىو من الشرائع القددية، كىو أفضل العبادات حٌَّت (ْ)اضيقاؿ الق
 .الصبلة

لىٌما حٌج قاؿ لو  -عليو السبلـ-آدـ  (ٔ)كاستدٌؿ لؤلكؿ ّنا ركل )أف(
 جربيل: 

                                 
 (.ٕٗ( سورة آؿ عمراف، اآلية: )ُ)
 ( قولو: "شهادة أف ال إلو إال اهلل" سقط ِف )ح( )ظ( )ـ(. ِ)
بين اإلسبلـ على : »( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اإلدياف، باب قوؿ النِب ّ)

و إال اهلل (، كلفظو: ))بين اإلسبلـ على ٙنس: شهادة أف ال إلٖ( برقم )ُُ/ُ« )ٙنس
ا رسوؿ اهلل، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كاٜنج كصـو رمضاف((.  كأف ١نمدن

بين اإلسبلـ على  كأخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اإلدياف، باب قوؿ النِب     
 رضي اهلل عنهما.–(، كبلَها من حديث ابن عمر ُٔ( برقم )ْٓ/ُٙنس )

، شيخ الشافعٌية د بن أ٘ند اٍلمىٍركىر كًذٌم الشافعيٌ ( ىو: أبو علي، القاضي اٜنسٌن بن ١نمْ)
ِنراساف، اٞنلٌقب ُنرب األٌمة، كاف إمامنا جليبلن، من رفعاء األصحاب، كإذا أىطلىق اٛنويين 

ٝنراسانٌيٌن القاضيى فهو اٞنقصود، تفٌقو على القٌفاؿ، كٔنرٌج عليو جمٌّ كالغزارل كمتأٌخرك ا
غفًنه من األئٌمة، كإماـ اٜنرمٌن كالبغوٌم، لو مصٌنفات ِف األصوؿ كالفركع كاٝنبلؼ، 

سنة  -ر٘نو اهلل–منها: ))التعليق الكبًن((، ك))أسرار الفقو((، ك))الفتاكل((، توٌِف 
 ىػ( ّنركركذ.  ِْٔ)

(؛ سًن ُْٔ/ُ(؛ هتذيب األٚناء كاللغات )ّٔٓ/ْقات الشافعية الكربل )ينظر: طب
 (.ُّْ/ِ(؛ كفيات األعياف )َِٔ/ُٖأعبلـ النببلء )

 /ب/ـ[.ُهناية ] (ٓ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)
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، (ُ)إٌف اٞنبلئكة كانوا يطوفوف قبلك ُّذا البيت بسبعة آالؼ سنة
 ه".يشتمل على البدف كاٞناؿ ِنبلؼ غًن  (ّ)]بأنو[ (ِ)لثاين[ل]ك 

، كمن مثىٌ رجح بعضهم بأنٌو دل (ْ)كِف كبل دليلٍيو نظر، أٌما األٌكؿ فواضح
 (ٔ)، لكن قاؿ ٗنع: إنٌو غريب، بل كجب على )غًننا((ٓ)جيب إاٌل على ىذه األمة

 .(ٕ)أيضنا
 (ٗ)فلذا كغًنه؛ (ٖ)((كأما الثاين فؤلنو معارض ِنرب: ))الصبلة خًن موضوع

 .ان جرل األصحاب على تفضيلها مطلق

                                 
(دل أقف عليو ِف كتب األحاديث اليت اطلعت عليها، كقد أكرده صاحب اإلقناع ِف حل ُ)

( كلهم ِّْ/ّ(، كهناية احملتاج )َِٔ/ِ(، كمغين احملتاج )َِٓ/ُشجاع )ألفاظ أِب 
 بصيغة التمريض.

( ِف األصل: )كبالثاين(، كِف )ح(: "كالثاين"، كاٞنثبت من )ـ( ك )ظ(، كىو أنسب ِ)
 للسياؽ. 

 ( ِف األصل: "أنو"، كاٞنثبت أنسب للسياؽ.ّ)
 .-كاهلل أعلم–( لعلو يشًن بذلك إذل ضعف اٜنديث ْ)
 (.َِٔ/ِ(، مغين احملتاج )ِّْ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )ٓ)
 ( ِف )ح( )ظ(: "غًنىا".ٔ)
 (. ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )َِٔ/ِ( ينظر: مغين احملتاج )ٕ)
قاؿ:  رضي اهلل عنو عن أِب ىريرة( ِّْ( برقم )ْٖ/ُأخرجو الطرباين ِف األكسط )( ٖ)

. قاؿ «، فمن استطاع أف يستكثر فليستكثرالصبلة خًن موضوع: »قاؿ رسوؿ اهلل 
ال تركل ىذه األحاديث عن ١نمد بن كعب القرظي، عن أِب ىريرة إال ُّذا  الطرباين:

 . اإلسناد، تفرد ُّا: أبو مودكد
كفيو عبد اٞننعم بن بشًن، ": (َّٓٓ( برقم )ِْٗ/ِالزكائد ) قاؿ اٟنيثمي ِف ٠نمعك      

 (.ْٔ/ِكينظر: التلخيص اٜنبًن ). "ىو ضعيفك 
 ( ِف )ظ(: "ككذا".ٗ)
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مث النسك إما فرض عٌن على من دل حيج بشرطو، أك كفاية لؤلحياء اآليت ِف 
إذ فرض الكفاية ال يتوجو إليهم،  ؛السًن، أك تطوع، كيتٌصور ِف األرقاء كالصبياف

ٌن اٞنكٌلف (ِ)/(ُ)نعم لو تطوع منهم من حيصل بو الكفاية تسقط بفعلهم اٜنرج عن
على اٞنكلفٌن  )فرض حج وعمرة(، (ّ)على األكجو كما ِف صبلة اٛننازة كاٛنهاد

، (ْ)بالشرائط اآلتية إٗناعنا ِف اٜنج، كلآلية السابقة فيهما، أم: ايتوا ُّما تامٌن
)قلت: يا رسوؿ اهلل، ىل على  -رضي اهلل عنها-كصٌح من طرؽو عن عائشة 

، كخرب: /ب[ُ] (ٓ)قاؿ: ))نعم، جهاد ال قتاؿ فيو: اٜنج كالعمرة(( النساء جهاد؟
 .(ٖ)، ضعيف اتفاقنا(ٕ)عن العمرة أكاجبة ىي؟ قاؿ: ))ال((  (ٔ))سئل رسوؿ اهلل

                                 
 ( قولو: "عن" تكرر ِف )ظ(. ُ)
 . /ب/ظ[ِٖٓهناية ]( ِ)
 (.ِّْ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )ّ)
 (.ّْْ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )َِٔ/ِ( ينظر مغين احملتاج )ْ)
 النساء جهاد اٜنج باب ،اٞنناسك كتاب ِف ،و ِف سننوماج ابن أخرجو ( أخرجوٓ)

(، ُِٓٓٔ( برقم )ُُِ/ّ(، كابن أِب شيبة ِف مصنفو )َُِٗ( برقم )ٖٔٗ/ِ)
 ،(ُِ/ِٗف السنن الكربل ) كالبيهقي(، ِِِّٓ( برقم )ُٖٗ/ِِْف مسنده ) أ٘ندك 

( ّْٓ/ِّف سننو ) كالدارقطين(، َّْٕ( برقم )ّٗٓ/ْكابن خزدية ِف صحيحو )
 .-رضي اهلل عنها- عائشة عن(، ُِٕٔبرقم )

( ٕٕٕ/ِ(، كاأللباين ِف مشكاة اٞنصابيح )ّٔ/ٗكصححو ابن اٞنلقن ِف البدر اٞننًن )     
 .(ِ/ِ(، كصحيح الرتغيب كالرتىيب )ُُٓ/ْكاإلركاء )

 ( قولو: "رسوؿ اهلل" سقط ِف )ظ( ك )ـ(. ٔ)
( برقم ِِٔ/ِنو )(، كالرتمذم ِف سنُّْٔٗ( برقم )َِٗ/ِِأخرجو أ٘ند ِف مسنده )( ٕ)

)حسن صحيح(، كأخرجو ابن خزدية ِف  :(، كقاؿ: )حسن( كِف ركاية الكركخيُّٗ)
(، ِِْٕ( برقم )ّْٖ/ّ(، كالدارقطين ِف سننو )َّٖٔ( برقم )ّْٓ/ْصحيحو )

 ( من حديث جابر رضي اهلل عنو.ِٖٓٗ( برقم )ٕٓ/ٕكالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار )
(، ٓنفة احملتاج إذل أدلة ِٔٗ( برقم )ّْٗ/ِيص اٜنبًن )كاٜنديث ضعيف، ينظر: التلخ

 (.َُٖ(، ضعيف سنن الرتمذم ص )َُْٕ( برقم )َُّ/ِاٞننهاج )
 ( ينظر: اٜناشية السابقة.ٖ)
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فيو: "حسن صحيح"، كال  (ِ) يغرٌت بقوؿ الرتمذم: كال(ُ)قاؿ ِف اَّموع
ألنو أصل فأغىن  ؛اٜنج كإف اشتمل عليها، كإٌَّنا أغىن الغسل عن الوضوءيغين عنها 

، (ّ))مرة( ِف العمر كإَّنا يفرضاف بأصل الشرععن بدلو، كاٜنج كالعمرة أصبلف، 
 (ٓ)، كنذر(ْ)بعدَها مث أسلم فبل جيباف أكثر من مرٌة إال لعارض كإف ارتد

فقاؿ: أيها الناس قد فرض اهلل  مسلم: )خطبنا النِب  (ٖ)؛ ٝنرب(ٕ()ٔ)كقضاء
قاٟنا ، فقاؿ رجل: يا نٌِب اهلل، أكل عاـ؟ فسكت حَّت (ٗ)فحجوا عليكم اٜنج

 .(ُُ)((قلت: نعم لوجبت، كٞنا استطعتم (َُ)[لو])) : ثبلثان، فقاؿ النِب 

                                 
 (.ٔ/ٕ( اَّموع شرح اٞنهٌذب )ُ)
، الضرير، مصنٍّف اٛنامع، ( ىو: أبو عيسى، ١نمد بن عيسى بن سىٍورىة الس لىمٌي الرتمذمٌ ِ)

ىػ(، من مصٌنفاتو: ))اٛنامع الٌصحيح((، ١َُِندٍّث، حافظ، فقيو، ثقة، كلد سنة )
 ىػ(.ِٕٗسنة ) –ر٘نو اهلل–ك))الشمائل((، ك))العلل((، توٌِف 

(؛ شذرات ََٓتقريب التهذيب ص ) (؛ُْٓ/ِ(؛ تذكرة اٜنٌفاظ )ٔٗينظر: التقييد ) 
 (.ِِٕ/ّالذىب )

 (.ِّٓ/ّ)، هناية احملتاج (َِٔ/ِ) ( ينظر مغين احملتاجّ)
  (.ِٕٔ/ِالطالبٌن ) ( ينظر: ركضةْ)
 ( ِف )ـ(: "لنذر".ٓ)
 .ْ/ٕالعزيز فتح ، ِّٓ/ّ، هناية احملتاج َِٔ/ِ( ينظر: مغين احملتاج ٔ)
 ( قولو: "كنذر كقضاء" سقط من )ظ(. ٕ)
 ( ِف )ح( )ظ(: "كخرب".ٖ)
 ( قولو: "فحجوا": سقط ِف )ظ(.ٗ)
 ِف األصل: "ال". (َُ)
( ٕٓٗ/ِ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب فرض اٜنج مرة ِف العمر )ُُ)

 (.ُّّٕبرقم )
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، قلت: يا رسوؿ اهلل، عمرتنا ىذه لعامنا ىذا أـ  (ُ)كصٌح عن سراقة
ال  )بَِتراٍخ(إَّنا ىو  داءككجوُّما من حيث األ، (ِ)فقاؿ: ))ال، بل لؤلبد(( لؤلبد؟

على الفور، فًلمىٍن كجبا عليو بنفسو أك نائبو أف يؤٌخرَها بعد سنة اإلمكاف؛ ألف 
، كنقلو ِف اَّموع عن (ْ)فرض سنة ستٍّ كما صححو الشيخاف ِف السًٍّن (ّ)/اٜنجَّ 

، أك ٖناف كما قالو (ٔ)ىنا (ٓ)كما جـز بو الرافعي ، أك ٙنساألصحاب

                                 
، صحاِب ( ىو: أبو سفياف، سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك الكناين مث اٞندٛنيُ)

 سنة أربع كعشرين ِف خبلفة عثماف كقيل بعدىا.  مشهور، من مسلمة الفتح، توِف 
(، هتذيب الكماؿ ّٓ/ّ(، اإلصابة )ِٖٓ-ُٖٓ/ِينظر: االستيعاب )      

(َُ/ُِْ.) 
السنن الكربل (، كالبيهقي ِف َِٕٗ( برقم )ِّْ/ّ( أخرجو الدارقطين ِف سننو )ِ)

كلفظ  -رضي اهلل عنهما-(، من حديث جابر بن عبد اهلل ُٖٔٔ( برقم )ّْٓ/ْ)
ح (، كصحٌ ِّْ/ّثٌق ركاتو الدارقطين ِف سننو )ك البيهقي "متعتنا" بدؿ "عمرتنا". كقد 

 (.ُِ/ٕإسناده النوكم ِف اَّموع )
 /أ/ـ[.ِهناية ] (ّ)
 (. َُِ/ٕ(، اَّموع )َّْ/ُُالعزيز )فتح ( ينظر: ْ)
، اإلماـ ( ىو: أبو القاسم، عبد الكرًن بن ١نمد بن عبد الكرًن بن الفضل الرافعٌي القزكيينٌ ٓ)

احملٌققٌن كأستاذ اٞنصٌنفٌن  اإلماـ اٛنليل، اَّتهد البارع اٞنتبٌحر ِف الفنوف الكثًنة، عمدة
ا كرعنا متواضعنا، لو الكرامات ِٕٓٓف اٞنذىب الشافعٌي، كلد سنة ) ىػ(، كاف زاىدن

الباىرة، تػىفىقَّوى على كالًده، كٚنع اٜنديث عن ٗناعة منهم: أبو حامد عبداهلل بن أِب 
ر((، ك))شرح الفتوح العمرايٌن. ًمٍن تواليفو: ))فتح العزيز ِف شرح الوجيز((، ك))احملرٌ 

 ىػ(.ِّٔبًقىٍزًكينى سنة ) -ر٘نو اهلل–مسند الٌشافعٌي((، توٌِف 
(؛ هتذيب األٚناء كاللغات للنوكم ِْٖ-ُِٖ/ٖينظر: طبقات الشافعية الكربل )

 (.ٓٓ/ْ(؛ األعبلـ للزركلي )ُٖٓ-ُْٖ/ِ(؛ طبقات الفقهاء الشافعٌيٌن )ِْٔ/ِ)

 (.َُِ/ٕ( ينظر: اَّموع شرح اٞنهٌذب )ٔ)
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كتأٌخر معو مياسًن  (ّ)أبا بكر سنة تسع فحٌج بالناس كبعث  ،(ِ)(ُ)اٞناكردمٌ 
من غًن شغل  -رضي اهلل عنهم-أصحابو، كعثماف كعبد الر٘نن بن عوؼ 

مرة، ، كقيس بو الع(ْ)/أ[، كال خوؼن من عدٌك، حَّت حٌجوا معو سنة عشرُِنرب]
كما سيأيت   - (ٕ)أك تلف ماؿ أك قضاء (ٔ)(ٓ)كتضييقهما بنذر أك خوؼ )عضب(

عارض، كظاىر تعبًنىم باٝنوؼ أنو ال فرؽ بٌن ظنٍّ ذلك كتوٌَهو، كىو ١نتمل،  -
مث التأخًن إَّنا جيوز بشرط العـز على الفعل ِف اٞنستقبل كما مٌر بيانو ِف الصبلة، 

، (ٗ)ال ٓنبط العمل إال إف اتصلت باٞنوت (ٖ)ا ألهناكإَّنا دل يؤثٌر فيهما الردة بعدَه

                                 
، من كبار ( ىو: أبو اٜنسن، قاضي القضاة، علي بن ١نمد بن حبيب اٞناكردٌم البصرمٌ ُ)

أئمة الشافعٌية ككيجىهائهم، كاف حافظنا للمذىب، ثقةن، عظيمى القدر عند الٌسلطاف، تفٌقو 
سم الصيمرم، كأِب حامد اإلسفراييين كغًنَها، لو الكثًن من اٞنصٌنفات على أِب القا

 –ر٘نو اهلل–منها: ))اٜناكم الكبًن((، ك))اإلقناع((، ك))األحكاـ الٌسلطانية((، توٌِف 
 ىػ(.  َْٓسنة )

(؛ ِّٓ/ُ(؛ طبقات ابن قاضي شهبة )ِٕٔ/ٓينظر: طبقات الشافعية الكربل )
 (.ِٕٔ/ُٓ(؛ البداية كالنهاية )ُْٖ/ُبن كثًن )طبقات الفقهاء الشافعٌيٌن ال

 (. َُّ/ٕ(، اَّموع )ِٓ/ْ( ينظر اٜناكم الكبًن )ِ)
 : ىذه األمور ٠نمع عليها بٌن أىل السًٍّن. -ر٘نو اهلل–( قاؿ اٜنافظ ابن حجر ّ)

 (.ْٕٗ/ِينظر: التلخيص اٜنبًن )     
(، اٜناكم الكبًن َُٕٔ/ِ(، اٞنغازم للواقدم )ُٖٔ-ُٕٔ/ِكينظر: األـ )     

 (.ٖٓ/ٕ(، اَّموع )ِٓٗ/ّ(، فتح العزيز )ْٔ/ْ(، البياف )ِٓ-ِْ/ْ)
 (. ِٓ-ِْ/ْ، ينظر اٜناكم الكبًن )ُٗٓ/ٖ( ينظر ٢نتصر اٞنزين ْ)
 ( ِف )ح(: "عنت".ٓ)
. يقاؿ: رجل معضوب: زىًمنه ال حراؾ بو، كأف الزمانة( العىٍضبٔ) عضبتو كمنعتو  : الضٍَّعفي

 (، مادة )عضب(. ٕٔٓ/ِ(؛ اٞنصباح اٞننًن )ُْٖ/ُاٜنركة. ينظر: الصحاح )
 (. ِّٓ/ّ(، هناية احملتاج )ُْٔ/ُ( ينظر مغين احملتاج )ٕ)
 ( قولو: "ألهنا" سقط من )ـ(. ٖ)
 (.ِٕٔ/ِ )(، ركضة الطالبٌنَّٓ/ّ(، ُنر اٞنذىب )ُٔ/ٕ) نبيو( ينظر: كفاية الٗ)
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، (ُ)-ر٘نو اهلل تعاذل-عليو الشافعي  كإف أحبطت ثواب العمل مطلقان كما نصٌ 
، كِف (ّ)اٜنج إذا عاد لئلسبلـ (ِ)/كقيل: حيبط نفس العمل حَّت ْنب إعادة

ٌٍن، ، كاستدٌؿ لو ُنديث(ْ)شعب البيهقٌي: "ينبغي أف ال يرتؾ اٜنج ٙنس سنٌن"
ِف صحيحو حديث: ))أف عبدان صححت لو جسمو  (ٓ)كركل ]ابن حباف[

(( (ٔ)ككسعت عليو ِف ، (ٕ)اٞنعيشة فمضى عليو ٙنسة أعواـ ال يفد إرٌل لىمىٍحرـك
 .(ٖ)عض العلماء الوجوب كل ٙنس سنٌنكأخذ منو ب

أك  (ٗ): صحة مطلقة، كصحة مباشرة، ككقوع عن النذرمث ٟنما مراتب ٙنسة
 : إسالـ()شرطهما؛ فحينئذ كلكٌل مرتبة شركطعن حجة اإلسبلـ ككجوُّما، 

                                 
 (.ٗ/ٕ، كينظر: اَّموع )األـ دل أقف عليو ِف( ُ)
 /أ/ح[.ِٓٔهناية ] (ِ)
 (. ِّٔ/ّ(، هناية احملتاج )ّْْ/ُ( أسىن اٞنطالب )ّ)
 (.ّّٕٖ( برقم )ّّ/ٔ( ينظر: شعب اإلدياف )ْ)
 ( ساقط من األصل.ٓ)
 ( قولو: "ِف" سقط من )ح(. ٔ)
، ذكر اإلخبار عن إثبات اٜنرماف ٞنن كسع ( أخرجو ابن حباف ِف صحيحو، كتاب اٜنجٕ)

(، َّّٕ( برقم )ُٔ/ٗاهلل عليو، مث دل يزر البيت العتيق ِف كل ٙنسة أعواـ مرة )
(، من ّّٕٖ( برقم )ّّ/ٔكالعمرة ) كالبيهقي ِف شعب اإلدياف، اٞنناسك، فضل اٜنج

 .-رضي اهلل عنو–حديث أِب سعيد اٝندرم 
(، ُُٔٔ( برقم )َِ/ِصحيح الرتغيب كالرتىيب )كاٜنديث صححو األلباين. ينظر:   

  (.َُٕٗ( برقم )ّٕٖ/ُصحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو )
 (.ّْٔ/ُ( ينظر: العباب )ٖ)
: كاحد الٌنذكر، كىو ِف الٌلغة: الوعد باٝنًن أك الشٌر. يقاؿ: نذر على نفسو نذرنا، ( الٌنٍذري ٗ)

 صلو اإلنذار، كأكثر ما يستعمل ِف التخويف. كنذر مالو نذرنا، كأ
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اف من كافر كال عنو، أصليا كاف أك مرتدا، لعدـ أىلٌيتو ، فبل يصحٌ )لصحة(فقط 
مسلم بالتبعية، كإف اعتقد الكفر،  (ّ)كبلمو صحة )حج(  (ِ)، كقضية(ُ)للعبادة

/ب[ إف اعتقده مع إحرامو دل ينعقد؛ ِنعم ] ،(ْ)كىو ظاىر؛ إذ اعتقاده منو لغو
ًنيَّة اإلبطاؿ كُّذا جيمع  ،، كىي ىنا تؤثٌر ِف االبتداء ال ِف الٌدكاـألف غايتو أنو كى

 . بالصحة (ٔ)بالبطبلف كقوؿ كالده (ٓ)بٌن قوؿ الركياين

                                 
 كِف الٌشرع: الوعد باٝنًن دكف الشٌر. كقيل: التزاـ قربةو دل تتعٌٌن.    

(؛ ِِٕ(؛ ٢نتار الصحاح ص)ِِٖ/ِ(؛ اٞنصباح اٞننًن )ََِ/ٓينظر: لساف العرب )
(؛ مغين احملتاج ٗٔ/ُُ(؛ ُنر اٞنذىب )ّْٔ/ُٓمادة )نذر(؛ اٜناكم الكبًن )

 (.ُِٖ/ٖ(؛ هناية احملتاج )ْْٕ/ْ)
 (.ِٓٓ/ِ) البهية (، الغررِٕٔ/ِ( ركضة الطالبٌن )ُ)
 الوسيط ينظر: اٞنعجم .عليو اٞنتنازع : تطلق على اٜنكم، كعلى األمرالقضية (ِ)

 (.ّٓٔ)ص الفقهاء لغة (، معجمّْٕ/ِ)
 ( قولو: "حج" سقط من )ـ(. ّ)
 كغًنه. ينظر: معجم كبلـ من بو يعتد ال ما لغا، كىو مصدر فسكوف بفتح اللغو: لغو (ْ)

 (.ِّٗ)ص الفقهاء لغة

، من ىو: القاضي، أبو احملاسن، عبد الواحد بن إٚناعيل بن أ٘ند الركياين الطربمٌ  (ٓ)
أصحاب الوجوه ِف اٞنذىب، كانت لو الوجاىة كالرياسة كالقبوؿ، تفٌقو على جٌده أِب 
ا حَّت كاف يقوؿ: لو أحرقت كتب  العباس أ٘ند بن ١نمد الركياين، كبرع ِف اٞنذىب جدن
الشافعٌي ألملٍيتها من حفظي، كٟنذا كاف يقاؿ لو: شافعي زمانو، من مصٌنفاتو: ُنر 

سنة  -ر٘نو اهلل–كاِف، كحلية اٞنؤمن، قتلتو اٞنبلحدة َنامع آمل اٞنذىب، كال
 ىػ(.َِٓ)

  (.ِٖٕ/ُ(، كطبقات ابن قاضي شهبة )ِٓٓينظر: طبقات الشافعيٌن ص )     
حب البحر، أخذ عنو كلده، دل ، كالد صاىو: إٚناعيل بن أ٘ند بن ١نمد بن أ٘ند الركياين (ٔ)

 .أقف على سنة كفاتو
 (. ِِْ/ُطبقات ابن قاضي شهبة ) ،(ِِٓينظر: طبقات الشافعيٌن ص)      
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على دخوؿ  (ُ)(فهماكتوقٌ )كعٌلل كٌل منهما ما قالو ّنا يفهم ما ذكرتو، 
الوقت معلـو من كبلمو اآليت ِف اٞنواقيت، كعلى معرفة األعماؿ الذم ُنثو 

عدـ اشرتاطو؛ إلمكاف  (ٓ)كما قاؿ الزركشيٌ   (ْ)/إذ الظاىر ؛(ّ)دكدمر  (ِ)البلقيين
بعد اإلحراـ؛ كألنو ال يشرتط ىنا تعيٌن اٞننوٌم، ِنبلؼ الصبلة  (ٔ)العلم ]ُّا[

 الذم اعتمده ٗنع، كىو أف يأيت ُّا عاٞنان  (ٖ)[صح]، كعلى العلم ُّا (ٕ)فيهما
دل يصٌح مردكد بأف غًن اإلحراـ اتٌفاقان  (َُ)يفعلها عن النسك، فلو جرت (ٗ)]أنو[

 ال حيتاج إذل نٌية ٔنصو، فالواجب فيو عدـ الصارؼ ال القصد.  (ُُ)/من األركاف

                                 
 ( ِف )ظ( )ح(: "توقفها".ُ)
عمر بن رسبلف بن نصًن بن صاحل الكناين، العسقبلين  أبو حفص، ،سراج الدينىو:  (ِ)

 : ٠نتهد حافظ للحديث، كرل قضاء الشاـ سنةاألصل، مث البلقيين اٞنصرم الشافعيٌ 
 ((،تصحيح اٞننهاج))ِف فقو الشافعية، دل يتمو، ك  ((التدريب)) تواليفو:من  (،ىػٕٗٔ)

 .ىػ(َٖٓسنة ) توِف بالقاىرةكغًنىا،  ،((اٞنلمات برد اٞنهمات))ك 
(، طبقات اٞنفسرين ُُْ(، الرد الوافر ص)ِْٓينظر: طبقات اٜنفاظ للسيوطي ص)    

 (.ْٔ/ٓ(، األعبلـ )َّٖلؤلدنو كم ص)
 ( ِف )ظ(: "مردكدان".ّ)
 . /أ/ظ[ِٗٓهناية ]( ْ)
ادر بن عبد اهلل الزركشي الشافعي، الرتكي األصل، ١نمد بن ُّ أبو عبد اهلل، ،الدين بدرىو: ( ٓ)

تكملة شرح  :من تصانيفو، ك أخذ عن اإلسنوم كسراج الدين البلقيين، ككفاة ان مولد اٞنصرم
 .ىػ(ْٕٗكغًنَها، توِف ِف رجب ) كشرح ٗنع اٛنوامع للسبكي، ئلسنوملاٞننهاج 

( َِّ(، طبقات اٞنفسرين لؤلدنو كم ص)ُٕٔ/ّينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )     
 (.َٔ/ٔاألعبلـ للزركلي )

 .ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل( ٔ)
 (.ِّٔ/ّهناية احملتاج )( ينظر: ٕ)
 ل ك )ظ( ك )ـ(. قط من األصاس اٞنعقوفتٌن( ما بٌن ٖ)
 قط من األصل. اس اٞنعقوفتٌن( ما بٌن ٗ)
 .( ِف )ح(: "خرجت" كِف )ـ(: "حرؽ"َُ)
 /ب/ـ[.ِهناية ] (ُُ)
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فبل  )مع تمييز إف أذف وليٌّ لمباشرة(كالشرط ِف اٞنرتبة الثانية: اإلسبلـ 
نية ٟنما ِنبلؼ ٣نيز أذف لو كلٌيو ِف  (ُ)تصٌح مباشرة اَّنوف كصِب ال دييز؛ )إذ ال(

إذل ماؿ، كىنا يفتقر )ن غًن إذف ال يفتقر مكإَّنا صٌح ٥نو صومو  (ِ)إلحراـا
 .(ْ)، كىو ١نجور عليو فيو(ّ)(إليو

كقضٌيتو إذا دل حيتج إذل ماؿ زائد على ما حيتاجو ِف اٜنضر يصٌح إحرامو ببل 
 .ببل إذف (ٕ)السفيو (ٔ)ال يصح إحراـ (ٓ)إذف، )كأنو(

، كاٞنراد بو (ٖ)حوا ِنبلفو كأٌف للورل ٓنليلو١نتمل، كالثاين صر  /أ[ّ] كاألٌكؿ
 كرل اٞناؿ كما يأيت.

كالشرط ِف اٞنرتبة الثالثة اإلسبلـ مع تكليف لنذر أم للزكمهما بو كإجزائهما 
فينعقد نذرَها من العبد، كلو بغًن إذف السيد لتعلق ذلك بذمتو كعدـ ضرر  ،عنو

بإذف السيد كإال دل ، (ٗ)السيد بو، لكن يشرتط ِف إجزائهما عنو )كقوعهما(
                                 

 ( ِف )ظ( )ـ(: )إذ ألنو ال(، كاٞنثبت ىو الصواب. ُ)
، (ُُّ/ُ) ، إخبلص الناكم(ِٕٕ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(ُِْ/ٕ) العزيزينظر: فتح ( ِ)

 .(ِْٔ/ُ) مغين احملتاج
 سقط من )ح(. ما بٌن القوسٌن( ّ)
 (.ِْٔ/ُ(، مغين احملتاج )ُِْ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ْ)
 ( ِف )ـ(: "كإَّنا" ٓ)
 ( قولو: "إحرامو ببل إذف، كأنو ال يصح" سقط من )ح( ٔ)
 : اٝنٌفة، كمعىن السفيو: اٝنفيف العقل. ( أصل السفوٕ)

 (، مادة )سفو(.ْٖٗ/ُّ(؛ لساف العرب )ْٖٗ/ِينظر: ٗنهرة الغة )     
 (.ِٔ/ٕ(؛ اَّموع )َِٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٖ)
 ( ما بٌن األقواس سقط من األصل كاٞنثبت من )ظ( )ح( )ـ(. ٗ)
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كأٜنق غًنَها ، (ٓ)عن تصحيح ٗناعة (ْ()ّ)، كما نقلو ابن الرفعة كالقمورل(ِ()ُ)يربأ
بغًن إذف مث استمٌر إذل أف أمت فعلو كدل دينعو سيده، بل ظاىر   شرعبذلك ما لو 

حيث قاؿ: إف  ،كإف منعو سيده من غًن ٓنليل فلم ديتنع ،كبلـ اٞنصٌنف اإلجزاء
 ،اكم توىم أف شرط أداء القضاء كالنذر التكليف كاٜنرية كحجة اإلسبلـعبارة اٜن

 ." انتهى(ٔ)كالصحيح خبلفو
كإف كاف اعرتاضو على اٜناكم الذم تبعو عليو  ،كما اقتضاه كبلمو متجو

ح بصحة فقد صرٌ  ،بل يقتضي خبلفو ،الشارح مردكدا بأف عبارتو ال توىم ذلك
صحة أداء النذر منو باألكذل؛ ألف القضاء مقدـ كيلـز منو  ،كقوع القضاء من العبد

، (ٖ)عن النوكم أنو صحح اإلجزاء مطلقان  (ٕ)مث ركيت ،على النذر عند اجتماعها
 ككاف بأقل ذلك أخذ بعمـو قولو كأجزأه فعلو ِف حاؿ الرؽ.

                                 
(، مغين ْْْ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْٓ/ُ(، اٞننهاج )ِٕٕ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ُ)

 (. ِْٔ/ُاحملتاج )
 (.ِْٔ/ُ(، مغين احملتاج )ِٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُٖٕ/ّالطالبٌن )ركضة  :( ينظرِ)
أ٘ند بن ١نمد بن أِب اٜنـز مكي بن ياسٌن القمورل  ،أبو العباس ،٤نم الدينىو: ( ّ)

البحر احمليط ِف شرح  ، لوكرل حسبة مصر، كاف من الفقهاء اٞنشهورين،  اٞنصرم الشافعي
 .(ىػ ِٕٕ، توِف سنة )ككتاب جواىر البحر ،الوسيط

 (.ِْٓ/ِ(، طبقات ابن قاضي شهبة )َّ/ٗينظر: طبقات الشافعية الكربل )    
 (.ِٗ/ٕ( ينظر: كفاية النبيو )ْ)
 (.ُِّ/ُ( ينظر النقل عنو ِف: إخبلص الناكم )ٓ)
 (.ُِّ/ُ( إخبلص الناكم )ٔ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "رأيت".ٕ)
 دل أقف عليو ِف اَّموع كِف ركضة الطالبٌن.( ٖ)
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لحجة /ب[ ّ] ة)مع حريّ إسبلـ كتكليف  :كالشرط ِف اٞنرتبة الرابعة
))أديا صٌِب حج مث بلغ فعليو حجة  من قولو  صحٌ  ؛ ٞنا(ِ)، كعمرتو(ُ)إسالـ(

، كاٞنعىن فيو: أف اٜنج كالعمرة (ّ)((أخرل كأديا عبد حج مث عتق فعليو حجة أخرل
اؿ الكماؿ كبو فارؽ ما مٌر فيما لو ِف ح (ٓ)كقوعها)فاعترب  (ْ)عبادة عمر ال يتكرر

من فيو رؽ كغًن  (ٖ)قبل خركج الوقت فنسك (ٕ)(بعدىا (ٔ)بلغ ِف الصبلة أك ما
 .(ُِ()ُُ))نفبل ال فرضا كما مر( (َُ)/(ٗ)اٞنكلف يقع

                                 
 ( ِف )ظ( )ح(: "اإلسبلـ".ُ)
(، هناية احملتاج َُِ/ِ(، مغين احملتاج )َِ/ٕ(، اَّموع )ٔ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ِ)

(ّ/ِّٔ .) 
(، ِّٓ/ْ، كتاب اٜنج، باب إثبات فرض اٜنج، )( أخرجو البيهقي ِف السنن الكربلّ)

(، من حديث ابن ٓٓٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ّْٗ/ْكابن خزدية ِف صحيحو )
 رضي اهلل عنهما.-عباس 

(: ركاه البيهقي ِف الباب األكؿ من كتاب اٜنج بإسناد ْٔ/ٕقاؿ النوكم ِف اَّموع )     
 فيو، كركاية اٞنرفوع قوية.جيد، كركاه أيضان مرفوعان، كال يقدح ذلك 

(: إسناده صحيح، كصححو اٜناكم على شرط ُٕ/ْكقاؿ اٜنافظ ِف الفتح )     
 (.ُٔٓ/ْ(، كاأللباين ِف اإلركاء )ُٔ/ٔالشيخٌن، كابن اٞنلقن ِف البدر اٞننًن )

 ( ِف )ـ( ك )ح(: "تتكرر".ْ)
 ( ِف )ح( )ـ( )ظ(: "كقوعهما".ٓ)
 )ـ(. ( قولو: "ما" ساقط من )ح( ك ٔ)
 سقط من )ظ(.  ما بٌن القوسٌن( ٕ)
 ."فشك"( ِف )ـ(: ٖ)
 ( ِف )ح( زيادة: "يقع منو".ٗ)
 /ب/ح[.ِٓٔهناية ] (َُ)
 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "نفبلي كما مر ال فرضان"ُُ)
 (.ٕٓ/ْ(، الغرر البهية )ِّٖ/ّالعزيز )فتح  نظر:ي( ُِ)
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كجيزئ حٌج اٜنٌر اٞنكٌلف الفقًن كاعتماره عن فرض اإلسبلـ كما لو ٓنٌمل 
مع ٕنييز كما بعده؛  (ٓ)كبالوا (ْ)/دل يأت ، كإَّنا(ّ)خطر الطريق (ِ)فرض (ُ)الغين

ألنٌو حاؿ فلم حيتج إليها فيو، كاحتيج إليها فيما بعده ألف ما قبلو قيد فيو كال يفيد 
 .(ٕ)العطف اٞنقتضي لتقدير معطوؼ كما قدرتو (ٔ)ذلك إال

فًلورل ماؿ غًن كإذا تقٌرر أف شرط صحتهما ٞنن يقعاف لو اإلسبلـ فقط، )
، كىو األب فاٛند (ٗ) )أك مأذكنو(، أم الورل اٞنذكور (ٖ)( من صِب ك ٠ننوفمكٌلف

 . (َُ)ِنبلؼ ٥نو األـٌ كاألخ، كالعمٌ  ومفالوصي فاٜناكم أك قيٌ 
( أم: )عنو أك عمرة أك ُّما ُنجٌ )إحراـ(  من زيادتو،أو مأذونو( كقولو: )

خبلفنا ٞنا ِف شرح  (ُُ)زا، كما صٌححو ِف أصل الركضةعن غًن مكلف، كلو ٣ني

                                 
 ( ِف )ـ(: "غىن الغين"ُ)
 ( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ( ِ)
 .(َِٗ/ُ)، مغين احملتاج (ْْْ/ُ) ، أسىن اٞنطالب(ٗ-ٖ/ٕ) العزيزظر: فتح ين( ّ)
 /أ/ـ[.ّهناية ] (ْ)
 ( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "بالواك"ٓ)
 ( قولو: "إال" سقط من )ـ( ٔ)
 ( قولو: "كما قدرتو" ساقط من )ظ(، كِف )ـ(: "قررتو"ٕ)
 ( كِف صحة اٜنج عن اَّنوف كجهاف:ٖ)

كالقزكيين، كالرافعي كغًنىم. ينظر  ،البغوم بواؿ الوجو األكؿ: أنٌو يصح، كق -
 .(ٕ-ٔ/ٕ) العزيزفتح ، (ُِٕ/ّ) ، احملرر(ِْْ/ّ) التهذيب

  :الوجو الثاين: أنو ال يصٌح، كبو قاؿ: الشًنازم كالعمراين كابن الرفعة، كغًنىم، ينظر -
 .ُٔ/ْ، البياف (ِّٔ/ُ) ، اٞنهذب(ُٔ/ٕو )يبكفاية الن

 : "ذكرين كانا أـ ال"( زيادة ِف )ـ( )ح( )ظ(ٗ)
 (.ّٖٗ-ّٕٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِٖ/ٕ(، اَّموع )ُِْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )َُ)
 (.ٔٔ/ٕفتح العزيز )( ينظر: ُُ)
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 (ّ)(ان كبلقي ر ) ٞنا صٌح أف النِب  ؛(ِ)كإف نصره األذرعي (ُ)مسلم كغًنه
 (ٔ)/صٌِب صغًن فأخرجتو من (ٓ)بعضد /أ[ْ] عت امرأة فأخذتز فف (ْ)بالٌركحاء

، كالغالب (ٖ)قاؿ: ))نعم، كلك أجر(( يارسوؿ اهلل: أٟنذا حج؟ :فقالت (ٕ)تهافٌ ١ن

                                 
 (.َُٔ/ٖ( ينظر: شرح صحيح مسلم للنوكم )ُ)
( ىو: شهاب الدين، أبو العباس، أ٘ند بن ٘نداف بن أ٘ند بن عبد الواحد األذرعي ِ)

، من تبلميذ اإلماـ الذىِب، كتوذل قضاء حلب، من تصانيفو: ))التوسط كالفتح لشافعيا
  بٌن الركضة كالشرح((، ك))غنية احملتاج ِف شرح اٞننهاج((، ك))قوت احملتاج((.

(، كالبدر الطالع ُْٓ/ُ(؛ الدرر الكامنة )ُُْ/ّاضي شهبة )ينظر: طبقات ابن ق     
 (.ُُٓ/ُ(؛ معجم اٞنؤلفٌن )ّٓ/ُ)

 : "ركب".األصل( ِف ّ)
ينة، على ليلتٌن من اٞندينة، بينهما أحد كأربعوف ميبل، كقيل: ز : قرية جامعة ٞن( الرٍَّكحاءْ)

 ستة كثبلثٌن ميبل.
 (.ُٖٔ/ِ(، معجم ما استعجم )َّٓ/ُمشارؽ األنوار ) ينظر:     
 (، الصحاحِٖٔ/ُ) ينظر: العٌن .الكتف إذل اٞنرفق من كىو الساعد،: العضد (ٓ)

(ِ/َٓٗ.) 
 . /ب/ظ[ِٗٓهناية ]( ٔ)
 .رحل حيف مث تركب فيو اٞنرأة. كقيل: بمركب للنساء كاٟنودج، إال أهنا ال تقب: اٍلًمحٌفة( ٕ)

  ٚنيت ُّا ألف اٝنشب حيف بالقاعد فيها، أم حييط بو من ٗنيع جوانبو.ك 
 . (ُُٓ/ِّ(، تاج العركس )ّٗٓ/ِينظر: احملكم كاحمليط األعظم )  
(، ُّٕٔ(، )ْٕٖ/ُ( أخرجو أبو داكد ِف سننو، كتاب اٞنناسك، باب ِف الصِب حيج )ٖ)

(، كالنسائي ِف سننو ُِٗ/ُ(، كأ٘ند ِف مسنده )ِِْ/ُٞنوطأ )كأخرجو مالك ِف ا
 (.ِّٖٔ( برقم )ِّٔ/ِالكربل، كتاب اٜنج، باب اٜنج بالصغًن )

(، كاأللباين ِف صحيح أِب داكد ُّّ/ٔكاٜنديث صححو ابن اٞنلقن ِف البدر اٞننًن )    
(ُ/ْٖٕ.) 
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كخيرج من احملفة ال ٕنيز لو كقيس بو اَّنوف، كإف نازع فيو ( ُ)أف من حيمل بعضده
كليس ِف  ،ركف كفرقوا ّنا ال جيزئ، كسواء أبلغ ٠ننونا أـ عاقبل مث جنٌ ٗنع متأخٍّ 

األجر ٟنا من  (ْ)كإثبات ،(ّ)عنو (ِ)رمت بإذف الورلاٜنديث داللة على أف األـٌ أح
؛ إذ اإلحراـ حيث اٜنمل كالنفقة على أنو حيتمل كوهنا كصية أك أحرمت بإذف الورلٌ 

كيدؿ إلحرامو عن اٞنمٌيز قوؿ ( ٓ)بإذنو صحيح كما أفاده اٞنصٌنف من زيادتو
، (ٖ)ركاه مسلم[ كأنا ابن سبع سنٌن"،  ِب أِب مع النِب (ٕ): "])حٌج((ٔ)السائب

                                 
باب صحة حج الصِب كأجر ِف كتاب اٜنج،  كقد أخرج مسلم ما ِف معناه ِف صحيحو،    

أنو لقي  (، من حديث ابن عباس عن النِب ُّّٔ( برقم )ْٕٗ/ِمن حج عنو )
؟(( قالوا: اٞنسلموف، فقالوا: من أنت؟ قاؿ: ))رسوؿ  ركبنا بالرٍَّكحاء، فقاؿ: ))من القـو

 قاؿ: ))نعم كلًك أجره((.؟ اهلل((، فرفعٍت إليو امرأةه صبيًّا فقالت: أٟنذا حجٌّ 
 ( ِف )ظ(: "بقصده"، كِف )ح(: "يعضده".ُ)
 ( قولو: "بإذف الورل" سقط من )ح( ك )ظ( ك )ـ(. ِ)
 ( قولو: "عنو" ساقط من )ظ(. ّ)
 ( ِف )ح(: "فإثبات".ْ)
  (.ُُّ/ُ) إخبلص الناكم(، ُٓ/ْ) البيافينظر: ( ٓ)
امة بن األسود بن أخت النمر، ( ىو: أبو يزيد، السائب بن يزيد بن سعيد بن ٖنٔ)

، كقيل غًن ذلك، لو كألبيو صحبة، كاله عمر سوؽ اٞندينة، كلد ِف السنة الثانية الكندم
، كقيل قبل ذلك، كىو آخر سنة إحدل كتسعٌن من اٟنجرة، لو أحاديث قليلة، توِف 

 من مات باٞندينة من الصحابة.
 (.ِِٖ(؛ تقريب التهذيب ص)ِِ/ّ(؛ اإلصابة )ٕٔٓ/ِينظر: االستيعاب )    
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٕ)
( دل أقف عليو عند مسلم، كلعلو يشًن إذل ما أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب ٖ)

حٌج : »( من قوؿ السائب بن يزيد ُٖٖٓ( برقم )ُٖ/ّاٜنج، باب حج الصبياف )
 «.كأنا ابن سبع سنٌن ِب مع رسوؿ اهلل 
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كعلم ٣نا مٌر ِف ترتيب األكلياء أنو ال يصح إحراـ اٞنؤخر منهم مع كجود اٞنقدـ 
كإَّنا تبعو ِف اإلسبلـ ألنو عقده لنفسو فتبعو  (ُ)حَّت اٛند حيث ال مانع ِف األب

 (ِ)فرعو ُنكم البعضية، كاإلحراـ عقده لغًنه كال كالية لو عليو مع كجود األب
 (ّ)اـ ما دكنو عن غًن اٞنميز كما ِف اَّموع عن األصحابكصفة إحرامو أك إحر 

)ّنجرد ذلك كإف دل يقل أحرمت عنو كال  (ْ)أف ينوم جعلو ١نرما فيصًن ١نرما
 الحتماؿ ارتكابو شيئنا من (ٔ)لكن يكره اإلحراـ عنو ِف غيبتو (ٓ)جعلتو ١نرما(

أـ حبلالن حج اإلحراـ؛ لعدـ علمو بو، كسواء أكاف ١نرمنا  (ٕ)/ب[ ١نظوراتْ]
؛ ألنو (ٖ)عن نفسو )أـ ال كإَّنا اشرتط ِف األجًن أف يكوف حبلالن حج عن نفسو(

 .لو ِف العبادة فقط كالورٌل ىنا ليس كذلك؛ ألنو ال مدخل، اٞنباشر
( أنو ال يصٌح إحرامو عن مغمى عليو، كمريض ولي ماؿكيؤخذ من قولو: )

حد التصرؼ ِف مالو بسبب ؛ ألنو كإف كاف غًن مكلف ليس أل(ٗ)/يرجى برؤه
 اإلغماء.

                                 

 (. ِٔٓ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ُ)
 (.ِّٔ/ّ(، هناية احملتاج )َِٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ِ)
 (.ِٔٓ/ِ(، الغرر البهية )ِٔ-ِٓ/ٕظر: اَّموع )( ينّ)
 ( قولو: "فيصًن ١نرما" ساقط من )ح( ك )ـ(. ْ)
 ساقط من )ح(.  ما بٌن القوسٌن( ٓ)
 (.ِّ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٔ)
 اٞنقنع ألفاظ على ينظر: اٞنطلع .اإلحراـ ِف فعلهن األمور اٞنمنوع: احملظورات (ٕ)

 (.ُّْ)ص الفقهاء لغة (، معجمَِٔ)ص
 سقط من األصل.  القوسٌن( ما بٌن ٖ)
 /ب/ـ[.ّهناية ] (ٗ)
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، كقضيتو أنو (ُ)قاؿ اإلماـ كليس للسيد أف حيـر عن عبده البالغ أم العاقل
 .(ِ)حيـر عن الصغًن، كىو األكجو

 .(ّ)القياس أنو ال جيوز كتزكجيو :كقوؿ ابن الرفعة
( :كاألسنوم مردكد  بالصغًن (ٓ)بالصحة من غًن تقييد (ْ)رأيت ِف األـٌ )اٛنـز

كبلـ ))األـٌ(( ١نموؿ كما أفاده األذرعي على غًن اٞنكلف، كىو ما فهمو   بأف
 .منو (ٔ)السبكي

كبالفرؽ بٌن ىذا كمنع تزكجيو بأف اٞندار ىنا على ٓنصيل الثواب فسومح فيو 
ٌ، كمن مثىٌ جاز لنحو )الوصي ىنا اإلحراـ عن الصٌِب ال  (ٖ)((ٕ)ما دل يسامح بو مثى

 .حجاجوإٌنو، أك حيـر عنو حيث جاز تزكجيو ككرل السيد يأذف لق
مث إذا صار غًن اٞنكلف ١نرمنا بإحراـ الورل أك مأذكنو عنو، أك بإحرامو، كىو 

اٞنواقف   (حضارهإوعليو ) ٣نيز بإذف كليو فعلى الورل منعو من ١نظورات اإلحراـ

                                 

 .(ِّٕ/ّ) ، هناية احملتاج(َِٗ/ِ) ، مغين احملتاج(ّٓٔ/ْ) ينظر: هناية اٞنطلب (ُ)
 .(ِّٕ/ّ) ، هناية احملتاج(َِٗ/ِ) ( ينظر مغين احملتاجِ)
 (.ِٗ/ٕ( ينظر: كفاية النبيو )ّ)
 ن األصل. (ساقط مْ)
 (.َِٗ/ِ، مغين احملتاج )(ِٔٓ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ٓ)
ىو: أبو اٜنسن، تقي الدين، علي بن عبد الكاِف بن علي بن ٕناـ بن يوسف السبكي ( ٔ)

ىػ(، من ّٖٔاٞنصرم الشافعي، اإلماـ العبلمة، الفقيو، احملٌدث، اٜنافظ، كلد سنة )
ىػ( . ينظر: ْٕٔكشرح اٞننهاج، توِف سنة ) مؤلفاتو: )التفسًن، كتكملة شرح اٞنهذب،

 (.ْٕ/ْ(، الدرر الكامنة )ُِٓ/ٗطبقات الشافعية الكربل )

 (.َْٓ) الفقهاء لغة ينظر: معجم .بأمر ىو من عهد إليو: الوصي (ٕ)

 ِف )ظ( كالوصي.( ٖ)
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 ؛(ْ)كاٞنشعر اٜنراـ (ّ()ِ)كمىن (ُ)كعرفة  ،ِف اٞنندكبة ِف الواجبة كندبان ها كجوبا كلٌ 
 .(ٕ)عنو (ٔ)، كال يغين حضوره(ٓ)[ فعلها منوأ/ٓإلمكاف ]

عليو من أفعاؿ اٜنج  (بما قدر أمره)عليو كجوبا أك ندبا كما ذكر ( و)
كلبس  عن اإلتياف بو من غسل كْنٌرد من ٢نيط، (فيما عجز)فيناكلو عنو  ،كالعمرة

ىو أك نائبو اٜنجر؛ لًنمي بو إف قىدىرى كإال رمى عنو  (ٖ)/إزار كرداء كغًنىا، يتناكلو
 (َُ)؛ كذلك ٞنا )ِف((ٗ)بعد أف يرمي عن نفسو كإال كقع للرامي كإف نول بو الصِبٌ 

 . (ُُ)"اٜنديث: "فلبٍينا عن الصبياف كرمينا عنهم

                                 
 ( ِف )ظ(: "كعرقة".ُ)
 .( ِف )ح( )ـ(: "كمزدلفة"ِ)
االستبصار ِف ينظر:  على ضفيت الوادم النازؿ من عرفات. شبو القرية اليت بنيتمىن: ( ّ)

 .(َّ/ُعجائب األمصار )
 ( ِف )ظ(: "كمزدلفة اٞنشعر اٜنراـ".ْ)
 ( ِف )ح(: "عنو".ٓ)
 ( ِف )ـ(: "حضورىا".ٔ)
 ِّٖ/ّ، هناية احملتاج ِِْ/ٕ، العزيز ِٗ/ٕ( ينظر: اَّموع ٕ)
 /أ/ح[.ِٔٔهناية ] (ٖ)
(، هناية َِٖ/ِ(، مغين احملتاج )َّٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِْ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ٗ)

 (.ِّٖ/ّاحملتاج )
 ( سقط من )ـ(. َُ)
( ِٖٓ/ِ(، كالرتمذم ِف سننو )َُّْٕ( برقم )ِٗٔ/ِِ( أخرجو أ٘ند ِف مسنده )ُُ)

نلِب عن النساء، كنرمي عن  فكنا (، بلفظ: ))كنا إذا حججنا مع النِب ِٕٗبرقم )
الصبياف((، مث قاؿ: "ىذا حديث غريب، ال نعرفو إال من ىذا الوجو"، كأخرجو ابن 

(، كابن أِب شيبة ِف َّّٖ( برقم )ََُُ/ِماجة ِف سننو، باب الرمي عن الصبياف )
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ِف يده مث يأخذ بيده  (ُ)كِف اَّموع: عن األصحاب يسٌن كضع ]اٜنصاة[
 (ّ)، ككذا(ِ)كيرمي ُّا كإال فيأخذىا من يده مث يرمي ُّا، كلو رماىا عنو ابتداءن جاز

 (ٔ)، كلو أركبو(ٓ)علمو، كإال طاؼ أك سعى ]بو[ (ْ)إذا قدر على الطواؼ كالسعي
 .(ٗ)أك قائدنا إف كاف الراكب غًن ٣نٌيز (ٖ)اشرتط أف يكوف )سائقنا( (ٕ)/دابة

دكف استصحابو، كإَّنا يفعلهما بو بعد  (َُ)كال يكفي السعي كالطواؼ
؛ ألف مبىن اٜنج على أف ال يتربع بو مع (ُُ)فعلهما عن نفسو نظًن ما مٌر ِف الرمي

                                 
(، كالبيهقي ِف السنن الكربل، ُُّْٖ( برقم )ِِْ/ّمصنَّفو، ِف الصِب يرمى عنو )

( ُّٗ/ِ(، كِف الصغرل، باب حج الصِب )ُْٕٗ( برقم )ِٓٓ/ٓالصِب )باب حج 
 .( كلهم عن جابر ُْٖٕبرقم )

(، التلخيص اٜنبًن ِٗ/ِكاٜنديث مضطرب كضعيف. ينظر: خبلصة البدر اٞننًن )    
 (.ُٓٗ/ِ(، فتح الغفار )ُْٓ/ِ)

 .ساقط من األصل( ُ)
، هناية احملتاج َِٖ/ِ احملتاج ، مغينِٗ/ٕ، اَّموعّٖٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن ِ)

ّ/ِّٖ. 
 ( ِف )ح( )ـ( )ظ(: "ككذلك".ّ)
 ( ِف )ح( )ـ( )ظ(: "أك سعى".ْ)
 .سقط من األصل( ٓ)
 ( ِف )ح(: "ركبو".ٔ)
 . /أ/ظ[َِٔهناية ]( ٕ)
 ( ِف األصل ك )ظ(: "سابقان" كما أثبت من )ح( )ـ(. ٖ)
 (. ِّٖ/ّهناية احملتاج ) (،ّٖٗ/ِ) ة الطالبٌن(، ركضِٗ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٗ)
 ( زيادة ِف )ظ(: "كالطواؼ ندبان كيشرتط للطواؼ طهارتو"َُ)
  (.ِّٖ/ِ) ، هناية احملتاج(ِّٖ/ِة الطالبٌن )، ركض(ِٗ/ٕ) ( ينظر: اَّموعُُ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

114 

قياـ الفرض، كلو تربٌع كقع فرضا ال تربعا كيصلي عن غًن اٞنميز ركعيت اإلحراـ 
 .(ُ)ؼ ندباكالطوا

 (ّ)، كلو(ِ)، ككذا كضوؤهكيشرتط للطواؼ طهارتو من اٝنبث كسرت العورة
كيغتفر صحة كضوئو ىنا للضركرة كما اغتفر صحة طهر  ،يز على األكجوغًن ٣نٌ 

من طهر الورل كسرت  كال بدٌ /ب[ ٓ](ْ)٠ننونة انقطع حيضها لتحل ٜنليلها اٞنسلم
( (ٓ)/)ك( إذا صار غًن اٞنكلف ١نرمنا )غـر كلٌيو( دكنو )زيادة نفقة ،عورتو أيضنا

احتاج إليها بسبب النسك ِف السفر كغًنه على نفقة اٜنضر؛ ألنو الذم أكقعو ِف 
 .(ٔ)ذلك

) أم بسببو كدـ قراف أك ٕنتع أك فوات ككفدية  )ك( غـر الورٌل أيضان )كاجبنا بإحرـا
كىو  (ٕ)شيء من ١نظوراتو ككفارة ٗناعو كحلقو كقلمو كلبسو كتطيبو كقتلو للصيد

الذم  (ُُ)(ألنو)، (َُ)لو ٜناجة الصِببنفسو أـ فعلو بو الورل ك  (ٗ)سواء أفعلو (ٖ)١نـر

                                 
 .(ِّٖ/ّ) ، هناية احملتاج(ّٖٗ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(ِٗ/ٕ) ( ينظر: اَّموعُ)
  .قط من )ـ(اس ما بٌن القوسٌن( ِ)
 ( ِف )ـ(: "عن".ّ)
  (.ِّٖ/ّ) ، هناية احملتاج(َِٖ/ِ) ( ينظر: مغين احملتاجْ)
 /أ/ـ[.ْهناية ] (ٓ)
 (.ِّٖ/ّ) ، هناية احملتاج(ُِّ/ُ) ( ينظر: إخبلص الناكمٔ)
 بقصد. ينظر: شرح ُنر حيواف أك بر أك طًن كحش نم الصيد: أخذ غًن مقدكر عليو( ٕ)

 (.ُُْ)ص عرفة ابن حدكد
" سقط من )ح( ك )ظ(ٖ)   .( قولو: "كىو ١نـر
 .( ِف )ح(: "فعلو"ٗ)
 (.ِّٖ/ّ(، هناية احملتاج )ٔ/ْحواشي الشركاين كالعبادم )مع ( ينظر: ٓنفة احملتاج َُ)
 ( ِف )ـ(: "ألف".ُُ)
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ِنبلؼ ما لو قيل لو نكاحا؛ ألف اٞننكوحة قد تفوت  (ُ)ِف اإلحرـا مع استغنائو عنو
، كما مشلو كبلمو من لزـك ٗنيع ما ذكر للورل إذا  (ّ)إذل البلوغ (ِ)كالنسك ديكن تأخًنه

ا، خبلفنا ٞنا كقع ِف كغًنَه (ْ)كاف الصٌِب ٣نٌيزا ىو اٞنعتمد الذم صرح بو الشيخاف
 . (ٔ)تبعان لؤلسنوم (ٓ)اإلسعاد

فدية اٜنلق كالقلم على اٞنميز حيمل على أنو مفرع على  (ٕ)كقوؿ اَّموع: إنو
الضعيف كىو صحة إحرامو بغًن إذف كليو ليوافق كبلمهم أك على أهنا كجبت على 

ارة شرعا إَّنا ألف الكف :كىو ما اعتمده الزركشي قاؿ ،الصِب مث ٓنملها الورل عنو
تلـز اٜناج كىو الصٌِب لكنها ْنب ِف ماؿ الورل فهو ١نل كجوُّا كاٜناج ١نل 

الصِب ليس طريقا ِف  /أ[ ِف الركضة أفٌ ٔ، كمع ذلك األصح/ ](ٖ)إجياُّا. انتهى
 .(ٗ)الضماف

ا، كقلنا: عٍمدي  مث رأيت ِف اَّموع ىنا أنو لو حلق أك قلم أك قتل صيدا عمدن
كجبت الفدية كإال فهي   -كىو اٞنذىب-كسهويىا سواءه  (َُ)ىذه )األفعاؿ(

                                 
(، َّٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٗٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ُ)

 (.ِّٗ/ّاحملتاج ) هناية
 ( زيادة ِف )ح(: "أم".ِ)
 (.ِّٗ/ّ(، هناية احملتاج )َّٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ّ)
 (.ُّ/ٕ(؛ اَّموع )ِّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ْ)
 .[(ُٕٓ/ُ) ] ٓنقيق: عبد اهلل العقيل اإلسعاد :ينظر (ٓ)
 (.ُُْ/ْ( ينظر: اٞنهمات )ٔ)
 إف".( ِف )ـ(: "ٕ)
 (.ِّ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٖ)
 (.َُْ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٗ)
 ( ِف )ظ(: "األعماؿ".َُ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

116 

، كمَّت كجبت فهل ىي ِف ماؿ الصٌِب أـ الورٌل، انتهى. (ُ)كالطٍّيب كاللباس
 .(ِ)[لورل. انتهى ... األصح أهنا ِف ماؿ ]كاتفقوا على أف

فإف صٌح يعين: ٘نلو على ما  (ّ)كىذا صريح ِف رٌد ما ِف اإلسعاد عنو
ما تقرر ما سيذكره اٞنصنف ِف ضماف اٞنميٍّز للصيد؛ ألٌف ١نلو  كال يناِف ،ذكرتو

بالنسبة لغًن اٞنكلَّف من ضماف اٞنميز للصيد؛ ألف ١نٌلو ِف ٣نيٍّز غًن ١نـر بأف 
 .  يكوف ِف اٜنـر

ا من كبلـ غًنه: إنو لو سافر بو إذل اٜنـر فقتل  (ْ))بل( قاؿ الزركشي أخذن
ن شجرة لـز الورل الفدية؛ ألنو الذم ٘نلو صيدا من غًن إحراـ أك أتلف شيئنا م

، قاؿ: كلو كاف من أىل اٜنـر أك مقيمنا بو فقتل صيدا فالفدية ِف مالو (ٓ)كأدخلو
١نظورنا فإف   (ٔ)/قطعا إف دل يوجد من الورل تقصًن ِف منعو كاٜناصل أنو إذا فعل

اٞنكلف  فبل فدية على أحد خبلفا ٞنا تعبًن اٞنصنف ىنا بغًن (ٕ)/كاف غًن ٣نيز
فتعبًن أصلو باٞنميز أحسن كإف كاف ٣نيزا، فإف تطيب أك لبس ناسيا فكذلك، 
كمثلو اٛناىل اٞنعذكر كما ىو ظاىر كإف تعمد أك حلق أك قلم أك قتل صيدا كلو 

 لكنو ناقض (ٗ)ىنا على ٥نو ذلك (ٖ)سهونا فالفدية ِف ماؿ الورل، كمشى الشارح
                                 

 (.ِّ-ُّ/ٕ(، اَّموع )ّٗٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِْٓ-ِْْ/ٕينظر: فتح العزيز )( ُ)
 . ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كاٞنثبت من )ـ( ك )ظ( ك )ح(( ِ)
 ([.ِٕٓ/ُ) عبد اهلل العقيل] ٓنقيق:  اإلسعاد :ينظر (ّ)
 سقط من األصل.( ْ)
 (.ُٔٓ/ُأسىن اٞنطالب ) (ٓ)
 /ب/ح[.ِٔٔهناية ] (ٔ)
 /ب/ـ[.ْهناية ] (ٕ)
 /ب(.ِٕٔشرح اإلرشاد للجوجرم )( ينظر: ٖ)
 /ب(.ِٕٔ(، شرح اإلرشاد للجوىرم )ِّٗ/ّ(، هناية احملتاج )ِّ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٗ)
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وضمن مميز بتعميمو يت ِف الصيد )اآل (ُ)/نفسو حيث حل قوؿ اٞننت /ب[ٔ]
(، كلو ٘نلو على ما قدمتو لىسىًلمى من ذلك على أف ِف للمحـر ومن في الحـر

كضع اٞننت إرشاد لذلك؛ فإنو استفيد منو ىنا أف كل كاجب بإحراـ على الورل 
 ٘نل عبارتو مثىَّ على الواجب بغًن إحراـ بقرينة ما قدمو سواء اٞنميز كغًنه، فتعٌٌن 

ىنا، كفارؽ الوجوب ىنا ِف ماؿ الورل أجرة تعليمو ما ليس بواجب، حيث كجبت 
ِف ماؿ الصِب بأف مصلحة التعليم كالضركرة، كإذا دل يفعلها الورل ِف الصٍّغر احتاج 

و أجنِب ما ذكر كلو الصٌِب إذل استدراكها بعد بلوغو ِنبلؼ اٜنج كلو فعل ب
حج الصِب َنماعة الذم يفسد بو حج  (ِ)ٜناجتو لزمتو الفدية كالورل كيفسد

ا ٠نامعنا قبل التحللٌن كجيزئ قضاؤه ِف الصِب فإف بلغ ِف  البالغ؛ لكونو عامدن
الفاسد قبل فوت الوقوؼ أجزاؤه قضاؤه عن حجة اإلسبلـ أك بعده انصرؼ 

 .(ّ)القضاء كما يأيت القضاء إليها أيضا لكن يبقى عليو
بعرفة ( إف وقف)عن حجة اإلسبلـ  ٠نزيان ( فرضاً )غًن الكامل  حجٌ ( ويقع)

بأف بلغ أك عتق كىو ِف اٞنوقف كأدرؾ زمنا يعتٌد بو ِف الوقوؼ ( كامال)حاؿ كونو 
((؛ كألنو أدرؾ من خرب ))اٜنج عرفة (ْ)أك بعده مث عاد إليو قبل خركج الوقت ًلما مرٌ 

                                 
 . /ب/ظ[َِٔهناية ]( ُ)
كال نفوذ لو ِف اٞنعامبلت، أك ىو:  د: من الفساد، كىو ما ال يعتد بو ِف العباداتيفس (ِ)

 من شرعا فيو يعترب ما لعدـ استجماعو نظران  للشرع؛ ٢نالفا يقع الذم للفعل صفة
 علم ِف (، اٞنهذبَّ)ص األصوؿ ينظر: تلخيص .مانع كجود أك كاألركاف، الشركط

 (.َْْ/ُ) اٞنقارف فقوال أصوؿ
 (.ِّٗ/ّ(، هناية احملتاج )َّٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٗٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ّ)
(، إخبلص ََْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِْٗ/ٕالعزيز )فتح (، ُٗ/ْ( ينظر: البياف )ْ)

 (.ُِّ/ُالناكم )
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( و)العبادة فصار كما لو أدرؾ الزكاة ِنبلؼ ما إذا دل يدرؾ الوقوؼ  /أ[ٕ] معظم
، كما أفاده من ((ُ)ناقصاً )كجوبنا بعد الطواؼ إف كاف قد كقع ( يعيد سعيو)لكن 

زيادتو، فإف كاف سعى بعد طواؼ القدـك قبل بلوغو أك عتقو لتوقعو حاؿ الكماؿ 
بعد البلوغ كقضيتو أنو جيزيو عن فرضو أيضا إذا  (ِ)نو مستداـِنبلؼ اإلحراـ؛ أل

 .(ّ)تقدـ الطواؼ أك اٜنلق كأعاده بعد إعادة الوقوؼ
و نياإتعليو ب( وال دـ)كظاىر أنو ْنب إعادتو لتبٌن كقوعو ِف غًن ١نٌلو، 

؛ ألنو أتى ّنا ِف كسعو كامبل  (ْ)/باإلحراـ ِف حاؿ النقص، كإف دل يعد إذل اٞنيقات
، كفارؽ الكافر اآليت إذا دل يعد إذل اٞنيقات بأنو كاف قادران على إزالة (ٓ)كال إساءة

 . (ٔ)نقصو حٌن مٌر بو
كالطواؼ ِف العمرة كالوقوؼ ِف اٜنٌج، فإذا كمل قبلو قاؿ ِف اَّموع أك فيو 

 .(ٕ)أجزأتو عن عمرة اإلسبلـ ِنبلفو بعده

                                 
(، هناية ُِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ََْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٔٓ/ٕ( ينظر: اَّموع )ُ)

 (.َِْ/ّاحملتاج )
 (.َُٗ/ِّ) العركس دائم. ينظر: تاج: أم: مستداـ (ِ)
(، ُّ-َّ/ٕ(، كفاية النبيو )ََْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِْٗ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ّ)

 (. َِْ/ّهناية احملتاج )
 /أ/ـ[.ٓهناية ] (ْ)
 (.َِْ/ّ(، هناية احملتاج )َْٓ/ُسىن اٞنطالب )(، أََْ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٓ)
(، هناية ْٗ/ٕ(، اَّموع )َُْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َّْ/ٕالعزيز ) فتح ( ينظر:ٔ)

 (.َِْ/ّاحملتاج )
(، هناية ََْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ْٕ/ٕ(، اَّموع )َّْ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ٕ)

 (.َِْ/ّاحملتاج )
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هنا ليست  ألثانية لعدـ اٌطبلعو على كوهنا ِف اَّموع كُنث البلقيين ِف ا
كاألكذل، كحيث أجزأه ما أتى بو عن فرض اإلسبلـ كقع إحرامو أكال تطوعا 

، كفيو عن الدارمٌي: لو (ُ)كانقلب عقب الكماؿ فرضا على األصٌح ِف اَّموع
لوقوؼ فعليو حجة كاحدة جيزيو عن حجة افات الصِب اٜنج، فإف بلغ قبل 

حجة للفوات كحجة لئلسبلـ  /ب[ٕ] بلـ، كالقضاء أك بعده لزمو حجتافاإلس
 . (ِ))كيبدأ ُّا(

أجزأتو حجة كاحدة عن  كلو أفسد اٜنر البالغ حجو قبل الوقوؼ مث فاتو
، كما (ّ)فدية لئلفساد، كأخرل للفواتكالفوات كالقضاء، كعليو  ،حجة اإلسبلـ

اقتضاه كبلـ اٞنصٌنف كأصلو كغًنَها من عدـ كجوب دـ على الرقيق قٌيده الزركشي 
 .(ْ)ن نذر أك قضاء أفسده، كاألكجبمُنثا ّنا إذا دل يكن قضاء عن كاجب 

قاؿ: كينبغي كجوبو إذا قدر على اٜنرية لقدرتو على الصفة اٞنعٌلقة ىي عليها 
ُنثو الثاين دكف األكؿ كأنا  (ٔ)، كاستظهر شيخنا(ٓ)لمتوقع منزلة الواقعتنزيبل ل

إذ ال دليل على ىذا التنزيل، لكن يؤيٌده الفرؽ السابق  ؛استبعد ُنثو الثاين أيضان 
فبل  ،(ٕ)/بٌن الكافر كغًنه إال أف يفرؽ بأف الكفر أفحش كمناؼ للعبادة لذاتو

 ن إفاقة اَّنوف بعد اإلحراـ عنو.، قاؿ: )كسكت الرافعي ع(ٖ)يقاس بو غًنه

                                 
  (.َٔ/ٕ) ( ينظر: اَّموعُ)
، هناية (َْٓ/ُ) ، أسىن اٞنطالب(ّٗٗ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(َٔ/ٕ) ( ينظر: اَّموعِ)

 .(َِْ/ّ) احملتاج
 .(َِْ/ّ) ، هناية احملتاج(َْٓ/ُ) ، أسىن اٞنطالب(َٔ/ٕ) اَّموع :( ينظرّ)
  (.َِْ/ّ) ، هناية احملتاج(َْٓ/ُ) أسىن اٞنطالب :( ينظرْ)
 (. َِْ/ّ) ة احملتاج، هناي(َْٓ/ُ) أسىن اٞنطالب :( ينظرٓ)
)اٞنتوىف:  زكريا بن ١نمد بن زكريا األنصارم السنيكي ،أبو حيٍن ،زين الدينىو:  (ٔ)

 ، كإذا قاؿ الشارح "شيخنا" فهو اٞنقصود كما ِف القسم الدراسي.ىػ(ِٔٗ
 . /أ/ظ[ُِٔهناية ]( ٕ)
  (.ُِْ/ّ) ، هناية احملتاج(ََْ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(ِْٖ/ٕ) العزيز فتح ينظر: (ٖ)
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. كال (ّ): ينبغي أف يكوف كالصٌِب ِف حكمو( انتهى(ِ)الٌدـ (ُ)/كقاؿ ابن أِب
ينافيو قوٟنم: لو خرج بو كلٌيو بعد أف استقر عليو الفرض، فإف أفاؽ كأحـر كأتى 
باألركاف مفيقنا أجزأه عن حجة اإلسبلـ، كسقط عن الورل إذا ليس لو السفر بو؛ 

اشرتاط اإلفاقة عند اإلحراـ ِف الشق األكؿ؛ لسقوط الزيادة عن الورل للوقوع  ألف
فأفاؽ كأتى ببقٌية األركاف مفيقنا،  /أ[ٖ] عن حجة اإلسبلـ؛ إذ لو أحـر عنو الورل
: إف  (ٓ)/كِف اَّموع عن األصحاب (ْ)كقع عن حجة اإلسبلـ كنظًنه ِف الصِب

ها من اٜنج، ككجدت فيها الشركط كانت مدة إفاقة من جيٌن كيفيق يتمكن في
 .(ٔ)الباقية لزمو اٜنج كإال فبل

، فإف عاد  ا للن سيك مث أسلم كأحـر كلو أحـر كافر من اٞنيقيات أك جاكزه مريدن
كمثلو فيما  ،دل يلزمو دـ كإال لزمو ما دل حيٌج من سنة أخرل كإال دل يلزمو مطلقا

كلو اجتمع على شخص حجة ، (ٕ)كما نقل عن النصٌ   ،ذكر الصِب كالعبد

                                 
 /أ/ح[.ِٕٔهناية ] (ُ)
( ىو: أبو إسحاؽ، شهاب الدين إبراىيم بن عبد اهلل بن عبد اٞننعم بن علي بن أِب الدـ ِ)

، تفقو ببغداد، كٚنع بالقاىرة، كتوذل قضاء ٘ناة، من اٟنمداين، اٜنموم، الشافعي
تواليفو: )كتاب التاريخ( ك)مشكل الوسيط( ك)أدب القضاء(، توِف سنة اثنتٌن كأربعٌن 

 كست مائة من اٟنجرة.
(؛ األعبلـ ُِٓ/ِّ(؛ سًن أعبلـ النببلء )ُُٓ/ٖ)ينظر: طبقات الشافعية الكربل   

(ُ/ْٗ.) 
 .(ُِْ/ّ) ، هناية احملتاج(ََْ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(ِْٖ/ٕ) ( ينظر: فتح العزيزّ)
 (ُِْ/ّ) ، هناية احملتاج(ِْٖ/ٕ) ( ينظر: فتح العزيزْ)
 /ب/ـ[.ٓهناية ] (ٓ)
 .(َّٓ/ُ) طالب، أسىن اٞن(ََْ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(َِ/ٕ)( ينظر: اَّموع ٔ)
 ُِْ/ّ، هناية احملتاج َُْ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن ٕ)
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بأف أفسد نسكو ِف حاؿ النقص مث كمل قبل القضاء كأتى  اإلسبلـ كنذر كقضاء
ما أتى بو بعد ( ثم)بنذر مث حج كاعتمر كقع ما أتى بو عن فرض اإلسبلـ أكال 

، كال ديكن كقوع الثبلثة على غًن (نذرا)ما أتى بو يقع  (ثم(، )قضاءً )ذلك يقع 
كعليو  ،كعليو األكذل أك نذرنا ،فإف نول قضاءن مثبل( وإف نوى غيره)ىذا الرتتيب 

؛ ألصالة األكذل كأَهيتها اٞنعلومة ٣نا (ُ)الثانية فتلغو ىذه النية تقدديا لؤلىٌم فاألىمٌ 
ؿ ، فقاؿ: من شربمة قا(ِ)يقوؿ لٌبيك عن شربمة صٌح أنو صلى اهلل عليو ٚنع رجبل

أخه رل أك قريب، قاؿ حججت عن نفسك؟ قاؿ: ال، قاؿ ))حٌج عن نفسك مثٌ 
حٌجة  /ب[ٖ] عن زئ؛ كلوجوب القضاء بأصل الشرع، كال جي(ّ)حٌج عن شربمة((

؛ كألف النذر أىٌم من النفل كمن مثىٌ كجب تقدديو (ْ)اإلسبلـ؛ لكونو تداركا لغًنىا
 .(ٓ)عليو كعلى اٜنج باألجرة، كىذاف ِف رتبة كاحدة

نعم، ِف اٜنٌر لو حج الفرض مث نذر أف حيٌج العاـ الثالث جاز أف يتطوٌع 
 باٜنٌج ِف العاـ الثاين.

                                 
 (.ُُٕ/ٕ(، اَّموع )ّْ-ّّ/ٕ(، العزيز )ّٔٔ/ُ( ينظر اٞنهذب )ُ)
، كدل  ( نقل النوكم عن ابن منده كابن نعيم أنو من الصحابة كتوِف ِف حياة الرسوؿ ِ)

 (.ُِّ/ُلغات )ينسباه كدل يزيدا ِف حالو. ينظر: هتذيب األٚناء كال
( برقم َٗٓ/ُ( أخرجو أبو داكد ِف سننو، كتاب اٞنناسك، باب الرجل حيج عن غًنه، )ّ)

(، ٗٔٗ/ِ(، كابن ماجو ِف سننو، كتاب اٞنناسك، باب اٜنج عن اٞنيت )ُُُٖ)
(، ِٕٔ/ِ(، كالدارقطين ِف سننو )ّْٓ/ْ(، كابن خزدية ِف صحيحو )َِّٗ)

 (، من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما بو.ّّٔ/ْكالبيهقي ِف السنن الكربل )
(، كاأللباين ِف ُّٓ/ِكاٜنديث صحح إسناده البيهقي، كابن اٞنلقن ِف ٓنفة احملتاج ) 

 (.َٗٓ/ُ(، كصحيح سنن أِب داكد )ُُٕ/ْاإلركاء )
 (.ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ْ)
 (.ِٗٓ/ِ(، الغرر البهية )ْٕٓ/ُٞنطالب )(، أسىن اُّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ٓ)
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قاؿ: كِف حجو عن غًنه كجهاف، ككاف كجو اٛنـر ِف التطوع، كحكاية 
اٝنبلؼ ِف اٜنٌج عن الغًن أف التطوٌع مطلوب دل يشبو شيء، كاٜنج عن الغًن 

صد بو ٓنصيل األجرة فكاف أدىن من التطوع بالنسبة ليس مطلوبنا كالتطوع، كرّنا ق
 ٞنا ذكر، مث ما ذكره ِف التطوع ينافيو خبلفنا ٞنا زعمو األذرعي. 

قولو: كما ِف الركضة عنو قبيل السعي، األصح أنو لو نذر طوافنا ِف زمن 
، (ّ)(ِ)غًنه كالنذر ِف ذٌمتو، كسبقو لذلك اٞنتورل (ُ)معٌن دل يصٌح أف يطوؼ )ِف(

د يفرؽ بأف منعو من الٌنسك يلـز عليو تفويت فضيلة عليو ِف تلك السنة، كق
، ِنبلؼ الطواؼ فإنو ليس لو تلك اٞنزية (ْ)فىسيوًمح لو ِف اإلتياف بو ٞنزيد )فضلو(

 .(ٓ)/فلم يسامح فيو بتجويز فعل غًنه مع لزكمو
 .اٜنج انتهى (ٔ)ذا[كك]مث رأيت الزركشي قاؿ: كديكن الفرؽ بٌن الطواؼ 

ذكرتو على أف ما ذكر فيو ٢نالف لنظائره كمن نذر صبلة أك  (ٕ)كلعلو أشار ٞنا

                                 
 ( ِف )ظ(: "عن".ُ)
، أحد أصحاب الوجوه ِف ىو: أبو سعد، عبد الر٘نن بن مأموف بن علي اٞنتورٌل، النيسابورمٌ ( ِ)

رايٌن، كالقاضي حسٌن، كاألبيوردٌم، كاف فقيهنا، أصوليًّا، متكٌلمنا، اٞنذىب، تفٌقو على الفو 
فرضيًّا، ذكيًّا مناظرنا، دٌرس بالنظامٌية، ٕنٌم كتاب اإلبانة للفورايٌن ِف ))التتٌمة((، كدل يكملها، 

ىػ(. ينظر: ْٖٕ)سنة  -ر٘نو اهلل–، توٌِف كلو كتاب ِف أصوؿ الدين، ك٢نتصر ِف الفرائض
-ُْٔ/ُ(؛ طبقات الشافعية لؤلسنوم )َُٕ-َُٔ/ٓطبقات الشافعية الكربل )

  (.ْٗ-ّٗ/ّ(؛ مرآة اٛنناف )ُْٕ
 (.ِٗٓ/ِ(، الغرر البهية )ِٖٓ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ّ)
 ( ِف )ـ(: "فضيلة".ْ)
 /أ/ـ[.ٔهناية ] (ٓ)
 ".ل(: "ككح، ظ) األصل، ( ِفٔ)
 ( ِف )ـ( )ظ(: "إذل".ٕ)
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ال ( ُ)/أ[ ال دينع من التطوع ُّما قبل ذلك الزمن بل )ك(ٗصوما ِف كقت معٌن/]
حيث عدـ  (ِ)من حيث الصحة كالوقوع عن التطوع دكف النذر مطلقا، )كمن(

النسك كالطواؼ على أنو ال  (ْ)ىنبأف مب (ّ)/اٜنرمة إال إذا ضاؽ كقتو إال أف يفرؽ
جيوز كالطواؼ على أنو ال جيوز التطوع ُّما بعد دخوؿ كقت الواجب منهما ما 

كمن مٌث )لو( طاؼ من عليو طواؼ  ،بقي ِف الذمة منهما شيء ِنبلؼ غًنَها
إفاضة أك نذر فنول غًنه عن غًنه أك عن نفسو كقع عن اإلفاضة أك النذر الذم 

 .دخل كقتو
الركياين نفسو أشار ٞنا فرقت بو كبو يعلم ضعف ما قدمتو من  مث رأيت

(ٓ)الفرؽ بٌن الطواؼ كاٜنج بل
كاٞنتورل   (ٔ)/الوجو أهنما على حد سواء فقولو 

بغًن  (ٕ)(بو)بامتناع التطوع بالطواؼ ِف غًن كقت اٞننذكر اٞنعٌن يتعٌن ٘نل اٞنراد 
طب بالنذر بعد دخوؿ كقتو كقتو على الوقت الذم بعد خركج كقتو؛ ألنو إَّنا خيا

دخوؿ كقتو فكيف دينع من التطوع حينئذ كاٞننذكر ال ( ٖ)(ك)كبعد خركجو ال قبل 
أما إذا  ،و إذا فات الوقتما ذكره ١نل   :كمن مث قاؿ البلقيين ،جيوز تقدديو على كقتو

 :كسبقو إذل بعضو األسنوم فقاؿ ،يوه جً كىو كى  ،انتهى .دل جيئ الوقت فيصح قطعان 

                                 
 ( قولو: "ك" سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(. ُ)
 ( ِف )ظ( )ح(: "فيو" كِف )ـ(: "فيو حجة".ِ)
 . /ب/ظ[ُِٔهناية ]( ّ)
 ( ِف )ـ(: "مبين".ْ)
 ( قولو: "بل" مكرر ِف األصل.ٓ)
 /أ/ح[.ِٕٔهناية ] (ٔ)
 سقط ِف )ـ( )ح( )ظ( ما بٌن القوسٌن (ٕ)
 سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(  ما بٌن القوسٌن (ٖ)
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من عدـ الصحة ِف غًن الوقت اٞنعٌن قدـ ما خيالفو كاٞنتجو اٞناشي  (ُ)كرهما ذ 
/ب[ األذرعي ّنا ليس ِف ١نلو  ٗ] ، كاعرتاضو(ِ)(انتهى) .على القواعد الصحة

كلو تردد فيما لو فات اٞنعٌن مث طاؼ عن غًنه  (ّ)كما يعلم بتأمل كبل منهما
 .(ٓ)ات بعذر أـ غًنهسواء أف (ْ)كالوجو ما مر من الوقوع عن اٞنعٌن أم

حج حجة اإلسبلـ كدل يعتمر أف يقدـ حجة التطوع على العمرة كٞنن (ٔ)كٞنن
بعد ( ري  خَ ػثم تَ )، اعتمر عمرة اإلسبلـ كدل حيج أف يقدـ عمرة التطوع على اٜنجٌ 

الثبلثة بٌن أف يتطوع أك حيج عمن استأجره حَّت لو أحـر أجًن تطوعنا دل ينصرؼ 
ألف كجوُّا ال يرجع  ؛كإف كانت مستحقة عليو ِف تلك السنة (ٕ)إذل حجة اإلجارة

ال عٌن كما يأيت بل كل  إذل نفس اٜنج كيصح استئجار من دل حيج ُنج إجارة ذمة
 .حيج عن غًنه (ٖ)من عليو فرض ال جيوز أف

من عليو عمرة أك عكسو  (ٗ)/كلو استؤجر للحج ،كالعمرة كاٜنج فيما ذكر
بل أف ال  ،يتقدـ اٞنتقدـ مطلقا (َُ)من الرتتيب ليس اٞنراد بو )أف( مث ما مرٌ  ،جاز

                                 
 )ظ( "ذكر"( ِف: ُ)
 سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(  ما بٌن القوسٌن( ِ)
 ( ِف )ـ( )ظ(: "كبلمهما"ّ)
 ( قولو: "أم" سقط ِف )ـ( )ظ( )ح( ْ)
 ( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "بغًنه"ٓ)
 ( ِف )ـ(: "كدل"ٔ)
(، َِ)ص اٞنعرب ترتيب ِف ينظر: اٞنغرب .مارل بعوض ٕنليك اٞننفعة مدة: اإلجارة (ٕ)

 (.ٓٓ)ص كالرسـو اٜندكد ِف العلـو مقاليد معجم
 .( ِف )ظ(: "كأف"ٖ)
 /ب/ـ[. ٔ( هناية ]ٗ)
 ( ِف )ظ(: "سقط"َُ)
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 (ُ)وب مثبل عليو حجة )اإلسبلـ(عضعن م( ىؤد  يُ )حينئذ جيوز أف ( و) فيتأخر 
كجب عليو سواء أكاف ( فرض)حصلت منو الثنٌن  (بنيابة) (ِ)أك قضاء أك نذر
كاحدة ألف ( في سنة)التزمو كإف كقعت التأدية ( ونذر)قضاء ( ّ)حجة إسبلـ أـ

كإال فلو أدل عنو ٙنسة ِف  ،كىذا مثاؿ ،مثبل دل يتقدـ عليها غًن حجة اإلسبلـ
كأخر ما لزمو من حج  (ْ)سنة أحدىم حجة اإلسبلـ كآخر قضاء كآخر نذرا

، (ٓ)/أ[ تطوعو حصلت كلها إذا دل يتقدـ متأخر متقدـَُ] استؤجر عليو كآخر
أم كاٜناؿ أف ( (ٔ)والنذر)أم الفرض ( حصبل) إذا نذر من دل حيج أف حيج (و)

أف أحج ىذه السنة أك أعتمر، أك أحج أك  (ٕ)بأف قاؿ: ")علٌي(( نمعي  )النذر 
ِف السنة  (ٖ)أعتمر سنة كذا"، فعبارتو اٞنفيدة لذلك أعٌم من عبارة أصلو فإذا حج

اٞنصدر مضاؼ للمفعوؿ ف ،أم النذر ّنعىن اٞننذكر ِف تلك السنة( بأدائو) اٞنعينة
ألنو ليس ِف نذره إال تعجيل ما كاف لو أف يؤخره فيقع  ؛للخركج عن عهدهتما

أما لو حج  (ٗ)أصل الفعل عن فرض اإلسبلـ كتعجيلو عن النذر كحيصل لو ثواُّما
قبل تلك السنة أك دل يكن النذر معينا كأف قاؿ علي أف أحج أك ألزمت ذميت 

                                 
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إسبلـ"ُ)
 ( ِف )ـ(: "كنذر"ِ)
 ( ِف )ح(: "أك"ّ)
 ( ِف )ـ(: "نذر"ْ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "على متقدـ"ٓ)
 ( ِف )ظ(: "كالنذر" مكررٔ)
 )ح( )ـ(: "هلل علي" ( ِف )ظ(ٕ)
 ( زيادة ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك اعتمر"ٖ)
 .(ِٖٓ/ِالبهية ) ، الغرر(َّٗ/ِ) ( ركضة الطالبٌنٗ)
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ع ما يأيت بو عنهما بل عن حجة اإلسبلـ فقط مث عليو حجا كدل يقيده بزمن فبل يق
 .(ِ)كما ِف الركضة ِف باب النذر( ُ)أف حيج للنذر أيضا

 )كينصرؼ إحراـ أجًن( ُنج عن اٞنستأجر عما إحراـ بو إذل حج نذره
ُنج عن نفسو عما أحـر بو ( عمتطوٌ )كذلك ينصرؼ إحراـ (و)الوقوؼ،  (ّ)/لقب
لتقدـ الفرض على النفل كفرض الشخص  ؛بعرفة( إلى حج نذره قبل الوقوؼ)

على فرض غًنه أما لو نذر أحدَها ذلك بعد الوقوؼ فبل ينصرؼ إذل النذر 
لعٍود إليو كعاد انصرؼ ّنعظم أركاف ما نواه كقياس ما مر أنو لو أمكنو ا (ْ)/إلتيانو

/ب[ لو كمل بعد الوقوؼ كالوقت َُ] إذل النذر، كما ينصرؼ مث إذل الفرض
مرة قبل الطواؼ أك باؽ فعاد إليو كأف من اعتمر عن مستأجر أك تطوعا فنذر الع

 .(ٓ)عن نذره ِنبلؼ ما إذا نذر ذلك بعد الطواؼ وفيو كقعت عمرت
بعد طواؼ  (ٔ)إف كقع[ك ] ،ونعم، األكجو أف السعي ىنا ال ْنب إعادت

، كإف انصرؼ من (ٖ)مٌر؛ لوقوعو ىنا ِف حاؿ الكماؿ (ٕ)/القدـك ِنبلفو فيما
 (َُ)(ِف)أخرل، كمٌث كقع ِف حاؿ النقص فوجبت إعادتو ليقع  (ٗ)جهة )إذل(

                                 
 ( ِف )ظ(: "كأيضان"ُ)
  (.َّٗ-َّٖ/ِ) ( ركضة الطالبٌنِ)
 . /أ/ظ[ِِٔهناية ]( ّ)
 /أ/ح[.ِٖٔهناية ] (ْ)
 (.َُّ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(ّٔ/ٕ) العزيزفتح  :( ينظرٓ)
 ."كالرتفع" األصل:( ِف ٔ)
 /أ/ـ[. ٕ( هناية ]ٕ)
 .(َِٔ/ِ) علىعبادم حاشية ال :( ينظرٖ)
  .( سقط ِف )ـ( )ظ(ٗ)
 .( قولو: "ِف" سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(َُ)
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وإف قرف أجير( استؤجر ألحد النسكين، كأف استؤجر لحج )حاؿ الكماؿ 
( وقعا لو) نفسو( وباآلخر المستأجر وعليو عمرة أو عكسو )ونوى بأحدىما

خبلفا  ،(ُ)ككذا لو نواَها ٗنيعا للمستأجر كما ِف الركضة كأصلها ،ال للمستأجر
ألف نسكي القراف ال يفرتقاف الٓناد اإلحراـ كال  ؛(ْ()ّ)كأصلو  (ِ)موٞنا يوَهو كبل

ديكن صرؼ مادل يأمر بو اٞنستأجر إليو كال أجرة لو ألنو دل ينتفع ّنا فعلو كقضية 
التعليل بعدـ افرتاقهما أنو لو كاف حج كاعتمر عن نفسو كنول بأحدَها نفسو 

عنو كاآلخر  (ٕ))ليحج( (ٔ)أحدَها كأنو لو استأجر رجبلف، (ٓ)كقعا لو كليس ببعيد
 ،(ُُ)(َُ)كقعا لو كبو صرح الشيخاف (ٗ)بذلك فقرف بينهما (ٖ)ليعتمر عنو أك أمراه

، كأحـر عن أحدَها مبهما (ُِ)كلو استأجراه ِف الذمة للحٌج عنهما أك أمراه بو

                                 
 (.ّٔ/ ٕ) العزيزفتح ، (َّٗ/ِ) ركضة الطالبٌن :( ينظرُ)
 .( ِف )ح( )ظ(: "كبلـ"ِ)
 .( ِف )ح(: "أصلو"ّ)
 (.ّٔٓ)، اٜناكم الصغًن ص(ُّّ/ُ) إخبلص الناكم :( ينظرْ)
 .( ِف )ظ(: "بتعدد"ٓ)
  .( قولو: "أحدَها" سقط ِف )ـ(ٔ)
 ِف )ظ(: "للحج" (ٕ)
 .( ِف )ـ(: "امراة"ٖ)
 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "عنهما"ٗ)
الشيخاف: َها: الشيخ عبد الكرًن بن ١نمد الرافعي، كالشيخ حيٍن بن شرؼ الدين ( َُ)

 (.ْٖ/ُ(، هناية احملتاج )ِْ/ُ)النوكم. ينظر: مغين احملتاج 
، (ٓ/ْ) اكم الكبًن، اٜن(َّٗ/ِ) ، ركضة الطالبٌن(ّٔ/ٕ) العزيز: فتح ( ينظرُُ)

 (.َِٔ/ِحاشية العبادم على الغرر البهية )
 ِف )ـ(: "امرأة" ((ُِ



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

128 

ذكره ِف  /أ[،ُُ] صرفو ٞنن شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعاؿ النسك
قيدت بو قوؿ اٞننت اآليت ِف  (ِ)قٌيد فيو أيضا مسألة اٞننت ك٥نوىا )٣نا(ك  (ُ)اَّموع

 .مثىَّ  فراجعو (ّ)كفيهما إف أبدؿ بإفراد قرانا ،ل البيعاألجًن قبيٍ  مبحث حجٌ 
كالشرط ِف اٞنرتبة اٝنامسة من اٞنراتب السابقة أكؿ الباب مع اإلسبلـ 

 .(ٓ)لآلية (ْ)كالتكليف كاٜنرية االستطاعة
كاٞنرتد ٢ناطب بو خطاب  ،٢ناطب بو خطاب عقاب افر األصليٌ نعم الك

كإف  (ٕ)و يلزموفيما لو استطاع ِف ردتو فقط مث أسلم فإنٌ  (ٔ)كيظهر )أصلو( ،لزـك
ٟنما، كىي  (ٗ)كالعمرة كاٜنج كاالستطاعة الواحدة كافية، (ٖ)افتقر أك مات مسلمنا

اٞنيت  بإنابة غًنه عنو كذلك إَّنا يكوف ِف حقٌ  (َُ)ٓنصيل أما استطاعة
كالتقييد بو من ( (ُّ)فاقيآاإلنابة من  صحّ ت)حينئذ ( و) ؛(ُِ()ُُ)كاٞنعضوب

                                 
 (.ِِٔ/ٕ) اَّموع :( ينظرُ)
 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "ّنا"ِ)
 ( ِف )ظ(: "قرابان"ّ)
 الستطاعة"( ِف )ـ( )ح(: "كاْ)
 ُِْ/ّهناية احملتاج :ينظر (ٓ)
 ( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "أثره"ٔ)
 ُِْ/ّ( ينظر هناية احملتاج ٕ)
 ( قولو: "أك مات مسلمان" سقط ِف )ـ( )ح( ٖ)
 ( ِف )ظ(: "ٓنصل"ٗ)
 ( ِف )ح(: "كاٞنعصوب"َُ)
 .(: "معضوب"ح، ـ)األصل ك( ِف ُُ)
 .(َْٓ/ُ) ، أسىن اٞنطالب(ُٖ/ٕ) اَّموع :( ينظرُِ)
مكة. ينظر:  أىل من كاف كلو للحـر اٞنكانية اٞنواقيت خارج كاف : مناآلفاقي (ُّ)
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كسيأيت آخر ١نرمات اإلحراـ  ،فأكثر (ُ)كىو بينو كبٌن مكة مرحلتاف ،زيادتو
تو على من قدر  (ّ)أم مأيوس (ِ)(ضوبعم)فاقي مع جوابو آاعرتاض على التعبًن ب

كأنو قطع عن كماؿ اٜنركة كباٞنهملة    ،القطع (ٔ)]كىو[ (ٓ()ْ)لزمانة ،النسك بنفسو
نابتو  إ (ٗ)مرحلتٌن فبل تصحٌ  (ٖ)[إما من بينو كبٌن مكة دكف] (ٕ)كأنو قطع عصبة

خبلفا ٞنا يوَهو إطبلؽ ، (ُُ)، كأقراه(َُ)/كما ِف اَّموع كالكفاية عن اٞنتورل
/ب[ ال يتعذر عليو الركوب ُُ] ألنو ؛لو األذرعي ، كإف انتصر(ُِ)اٜناكم كغًنه

                                 
 (.ّٔ)ص الفقهاء لغة (، معجمِٔ)ص اٞنعرب ترتيب ِف اٞنغرب

 ىامشيا، ميبل كفكعشر  أربعة كقدرىا: احململة، االبل مسًنة هنار بسًن: اٞنرحلة: مرحلتاف (ُ)
 لغة (، معجمّّٓ/ُ) الوسيط مرتا. ينظر: اٞنعجم ِّّْٓ فراسخ، أك ٖنانية أك

 (.ُِْ)ص الفقهاء
 .وب"ص( ِف )ظ(: "معِ)
 .( ِف )ظ(: "إف كاف ما يؤمن"ّ)
 .( ِف )ظ( )ـ( )ح(: "اك مرىض ال يرجى برؤه أك ىـر من العضب باٞنعجمة كىو"ْ)
 مهمات على (، التوقيفُْٕ/ُ) ينظر: اٞنخصص .الدائم العاىة كاٞنرض: الزمانة (ٓ)

 (.ُٕٖ)ص التعاريف
 ساقطة من األصل.( ٔ)
 .( ِف )ـ(: "عصبو"ٕ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٖ)
 .( ِف )ح(: "يصبح"ٗ)
 /ب/ـ[. ٕ( هناية ]َُ)
، إخبلص (َْٓ/ُ) ىن اٞنطالب، أس(ّٗ/ٕ) ، كفاية النبيو(ِٖ/ٕ) اَّموع :( ينظرُُ)

 .(ُّّ/ُ) الناكم
 (.ِّٓ) اٜناكم الصغًن ص :( ينظرُِ)
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ك١نلو كما يقتضيو  (ِ)القرب الحتماٟنا ِف حدٌ  ؛كال نظر للمشقة عليو ،(ُ)ِف احململ
أما من  (ّ)التعليل كارتضاه األذرعي كغًنه فيمن ديكنو الثبوت على الراحلة ّنشقة

)كْنب( اإلنابة )ّنلك نابتو كإف كاف مكيان، ديكنو ذلك بوجو فتصٌح إ (ْ)(ال)
 .اٞنباشرة فاضلة عما حيتاجو من تلزمو (ٓ)ٞنن حيج عنو بأجرة ]اٞنثل[ أجرة(

عنها مدة  (ٕ)كعيالو فبل يشرتط كوهنا ]فاضلة[ (ٔ)/يستثىن مؤنة نفسو ،نعم
ِنبلؼ من حيج  ،(ٗ)كالكفارة (ٖ)كما ِف الفطرةالذىاب كاإلياب إال يـو االستئجار  

( ُُ)ٓنصيل مؤكنتهم )ككجوُّا( (َُ)ألنو إذا دل يفارقهم )يلزمو( ؛بنفسو كما يأيت

غير ) (ُْ)بقولو (ُّ)بقيد ]زاده[( ميت (ُِ)عن)كجوُّا (ػػػػػك)عليو ُّذا الشرط ىو 

                                 
 التنبيو ألفاظ البعًن. ينظر: ٓنرير على عليو يركب مركب كىو اٟنودج،: احململ (ُ)

 (.ُْْ)ص الفقهاء لغة (، معجمُِِ)ص
 (.ُّّ/ُ) إخبلص الناكم :( ينظرِ)
 (.ٕٔ/ٕ) موعاَّ :( ينظرّ)
 ( ِف )ـ(: "دل"ْ)
 قط من األصل.اسما بٌن اٞنعقوفتٌن ( ٓ)
 . /ب/ظ[ِِٔهناية ]( ٔ)
 ( سقط ِف األصل كما أثبت من )ـ(، كِف )ح( )ظ(: "فاصلة"ٕ)
 اٞنعرب ترتيب ِف الفطر. ينظر: اٞنغرب زكاة ِف للمخرج اسم :-الفاء بكسر- الفطرة (ٖ)

 (.ُُٔ) التنبيو ألفاظ ٓنرير (،ّّٔ)
ذلك. ينظر:  ِف بو أمر ما بأداء أك كالندـ باالستغفار ١نو الذنب أك اليمٌن: لكفارةا (ٗ)

 (.ّٕ) كمسلم البخارم الصحيحٌن ِف ما غريب (، تفسًنٖٗ/ّ) العلماء دستور
 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "ديكنو"َُ)
 ( ِف )ـ(: "فوجوُّا"ُُ)
 ( سقط ِف )ـ( ُِ)
 ( سقط ِف األصل كما أثبت من )ح( )ظ( )ـ( ُّ)
 ( سقط ِف )ح( ُْ)
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فيجب على  (ِ)بنذر كاستئجار ، كلو(ُ)]اٜنج[( لزمو)مات بعد أف ( مرتد
)أف(  (ٓ)خلف تركة أم من كارث ككصي كحاكم إذا (ْ)عليو قضاء دينو (ّ)[حر]

يوص بذلك كما ( ٕ)ِف اٜنج كالعمرة عند استقرارَها عليو كإف دل (ٔ)/يستنيب عنو
اٜنج عنو بنفسو، أك نائبو،  (ٖ)يقضي عنو دينو فإف دل تكن لو تركة ندب لوارث

كما يأيت كاألصل   (َُ)الوارث، كيربأ بو اٞنيت (ٗ)إف دل يأذف ]لو[كألجنٌِب ذلك ك 
: يا رسوؿ اهلل: إٌف فريضة اهلل على عباده اٜنٌج : ما صٌح أٌف امرأة قالت(ُُ)األكؿ(
/أ[ كبًنان ال يستطيع أف يثبت على الراحلة، أفأحٌج عنو؟ ُِأِب شيخان ] أدركتٍ 

 .(ُِ)قاؿ: ))نعم((

                                 
  ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.( ُ)
 .)(  ، مغين احملتاج(ُّّ/ُ) ، إخبلص الناكم(َِٗ/ِ) ( ينظر: ركضة الطالبٌنِ)
 ( سقط ِف األصل كما أثبت من )ظ( )ح( )ـ( ّ)
 ( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "من"ْ)
 ِف )ح( )ظ( )ـ(: "أف" (ٓ)
 /ب/ح[.ِٖٔهناية ] (ٔ)
 ( سقط ِف )ـ( ٕ)
 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "الوراثة"ٖ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٗ)
 ّٗ/ٕ( ينظر: اَّموع َُ)
 ( سقط ِف )ـ( ُُ)
( برقم ُٓٓ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب كجوب اٜنج كفضلو )ُِ)

حيحو، كتاب اٜنج، باب اٜنج عن العاجز لزمانة كىـر (، كمسلم ِف صُِْْ)
 (.ُّّْ( برقم )ّٕٗ/ِك٥نوَها، )
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امرأة قالت: يا رسوؿ اهلل: إٌف أمي ماتت كدل  أيضان أفٌ  كِف الثاين ما صحٌ 
، كإف رجبل قاؿ يا رسوؿ اهلل إف (ِ)أفأحج عنها؟ قاؿ: ))حٌجي عنها(( ،قطٌ  (ُ)ٓنجٌ 

أخيت نذرت أف ٓنج كماتت قبل أف ٓنج أفأحج عنها فقاؿ: ))لو كاف على 
فهو  (ٓ)قاؿ: نعم، قاؿ: ))فاقضوا حق اهلل تعاذل (ْ)دين أكنت قاضيو؟(( (ّ)أختك

فوجب أف يعطى  ،ط باٞنوتن الذم ال يسقيٍ بالدَّ  فشبو اٜنجٌ  ،(ٔ)أحٌق بالقضاء((
 .حكمو

ن عن غًنه؛ بغًن إذنو، كإف جاز قضاء الديٍ  (ٕ)[ال حيٌج عن ]معضوبنعم، 
ٞنا جـز  كىو أىل ٟنا كلئلذف، كخرج بقولو من زيادتو تبعان  (ٖ)اٜنج يفتقر للنية ألفٌ 

 غًن مرتد اٞنرتٌد فبل تصحٌ  ،(ٗ)كاعتمده غًنَها ،بو األذرعيٌ كصوٌ  ،بو ابن الرفعة
كىو  ،من صحتها كقوعها للمستناب عنو (ُُ)ألنو عبادة بدنٌية تلـز؛ (َُ)اإلنابة عنو

                                 
 ( ِف )ظ(: "نذرت أف ٓنج كماتت قبل أف ٓنج"ُ)
( َٖٓ/ِ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب الصياـ، باب قضاء الصياـ عن اٞنيت )ِ)

 (.ُُْٗبرقم )
 ( ِف األصل: "أضيك"ّ)
 قاصنو"( ِف )ـ(: "قاصيو" كِف )ح(: "ْ)
 ( سقط ِف )ح( )ـ( )ظ( ٓ)
( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب األدياف كالنذكر، باب من مات كعليو نذر ٔ)

 (.ٗٗٔٔ( برقم )ُِْ/ٖ)
 : "مغصوب"(ظ) ( ِف )ح( كٕ)
 .( ِف )ـ(: "إذل النية"ٖ)
 (.ٖٓ/ٕ) كفاية النبيو  :ينظر (ٗ)
 .( ِف )ظ(: "فيها عنو"َُ)
(ُُ"  .( ِف )ظ( )ـ( )ح(: "يلـز
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لزـك إخراج ٥نو الزكاة من تركتو كبقولو لزمو مع قولو كإَّنا  (ُ)مستحيل كبو فارؽ/
نسخ  (ّ)لبعض (ِ)اح بو، فقولو ىنحج التطوع فبل نيابة فيو عن اٞنيت كما سيصرٌ 

فاضبل عما ذكر إال  (ٔ)[ضوبعاٞن] كلو دل جيد ،(ٓ)زيادة إيضاح (ْ)أصلو ]لزمو[
/ب[ كيكلف ُِأجرة ماش لزمو استئجاره؛ إٍذ ال مشٌقة عليو ِف مشيو ]

 .(ٕ)االستئجار بأقل من أجرة مثل رضي ُّا األجًن
من  (ٖ)فس تأنفكال نظر للمنة ألهنا ليست كاٞننة ِف اٞناؿ، أال ترل أٌف النٌ 

كلو من كلده،  (َُ)كمن مث دل يلزمو قبوؿ ىبتها (ٗ)االستعانة ّناؿ الغًن دكف بدنو
نعم لو كاف كلده اٞنطيع عاجزنا أيضنا، كقدر على أف يستأجر لو من حيج عنو 

ا (ُُ)كيدؿ كما ِف   (ُّ()ُِ)لو ذلك كجب اٜنج على اٞنبذكؿ لو كجها كاحدن

                                 
 /أ/ـ[. ٖ( هناية ]ُ)
  .( ِف األصل: "ىنا بقولو" كما أثبت من )ظ( )ح( )ـ(ِ)
 .( ِف )ـ( )ح(: "لزمو كبعض"ّ)
  .( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(ْ)
 "أيضا( ِف )ـ(: "ٓ)
 . كىو ٓنريف.ضوب"غ(: "اٞنظ) األصل ك( ِف ٔ)
 (.َْٓ/ُ)سىن اٞنطالب أ، (َِٗ/ِ)( ينظر: ركضة الطالبٌن ٕ)
 ِف عنو. ينظر: النهاية نفسو كشرفت كرىو إذا أنفا يأنف الشيء من أنف من: تأنف (ٖ)

 (.ُٓ/ٗ) العرب (، لسافٕٔ/ُ) كاألثر اٜنديث غريب
  (.َْٓ/ُ) ، أسىن اٞنطالب(ِّٔ/ِ) ( ينظر: الغرر البهيةٗ)
 (، التعريفاتِّٓ)ص اٞنقنع ألفاظ على ع. ينظر: اٞنطلاٟنبة: ٕنليك عٌن ببل عوض (َُ)

 (.ِٔٓ)ص
 ( ِف )ـ( )ظ(: "بدؿ"ُُ)
 ( ِف األصل: "كأخذا"ُِ)
 .َْٓ/ُ، أسىن اٞنطالب ِّٔ/ِالغرر البيهة  :( ينظرُّ)
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ما إذا دل يرض إال بأكثر منها، كإف قٌل كيصح استئجار  (ُ)ية(( عن ٗنع))الكفا
فيها السنة األكذل  (ّ)إجارة الذمة ال يتعٌن (ِ)العٌن ألف من دل حيج إجارة ذمة

فيحج عن نفسو مث عن اٞنستأجر ِف سنة أخرل كإجارة العٌن تتعٌن فيها السنة 
 .(ْ)ز اإلجارة للحج ِف السنة الثانية إجارة عٌناألكذل بل ال ْنو 

موثوؽ بو ال حج عليو كىو  (ٔ)أيضا بوجود (ٓ)كْنب اإلنابة عن اٞنعضوب
 (ٗ)لو (ٖ)ع يبذؿمترٌب ( مطيعب) وبان عضدل يكن م(و)يصح منو حجة اإلسبلـ  (ٕ)٣نن

 ،بذلك (َُ)ألنو مستطيع ؛لو ِف اٜنجٌ فيلزمو القبوؿ باإلذف  ،عنو الطاعة بأف حيجٌ 
 ضٍ عْ ال بػَ ) (ُِ)راكبان أـ ماشيان  ،قريبان أـ أجنبيان  ،الباذؿ ذكران أـ أنثى (ُُ)سواء أكاف

/أ[ ٞنا يوَهو ُّخبلفان ] (ُ()ُْ)أنثى (ُّ)ذكرا كاف أك ،فرعان كاف أك أصبلن ( ماشٍ 
 .(ٓ)مشيهما يشق عليو (ْ)ألف؛ (ّ)فبل ْنب إنابتو إذا بذؿ الطاعة (ِ)أصلو باالبن

                                 
 ( ِف )ـ( )ظ( )ح(: "ِنبلؼ"ُ)
 ( ِف )ظ(: "ال أف"ِ)
 ( ِف )ـ(" ال تتعٌن"ّ)
 .ِْٓ/ُ، أسىن اٞنطالب ُْٓ/ْينظر هناية اٞنطلب  (ْ)
 ( ِف )ح(: "اٞنغصوب"ٓ)
 ( ِف )ظ(: "كوجود" كِف )ح(: "لوجود"ٔ)
 ( ِف )ـ(: "من"ٕ)
 ( ِف )ح(: "يبذلو"ٖ)
 ( سقط من )ظ( ٗ)
 ( ِف )ح(: مستطيع ِفَُ)
 ( ِف )ـ(: "كاف"ُُ)
 ( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(: "راكبان أـ ماشيان"ُِ)
 ( ِف )ح(: "أـ"ُّ)
 ( ِف ط: زيادة: "راكبان أك مشيان"ُْ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

135 

أف البعض اٞناشي لو كاف بينو كبٌن مكة  (ٔ)ب[الكسو ]كقياس ما يأيت ِف 
ألف اٞنستنيب يلزمو اٜنج لو   ؛إنابتو كما ُنثو األذرعي (ٖ)كجب( ٕ)دكف مرحلتٌن/

 ص  بعضا كما اقتضاه ن (ُُ)تكن (َُ)كيستثىن أيضا موليتو كإف ]دل[ (ٗ)كاف كذلك
ها منعها ماشية كاف لوليٌ  اٞنرأة القادرة على اٞنشي لو أرادت اٜنجٌ  (ُِ)فأعلى  األـٌ 

بأف دل جيد ما يكفيو أياـ ( (ُْ)فقير)راكب ( أك) فيما ال يلزمها (ُّ)من اٞنشي
فبل ْنب إنابتو ( ولو كسوبًا)أـ ال،  (ُٓ)اٜنج سواء أكجد ما يقع موقعا من كفايتة

كألف الكسب قد ال يتيسر كمثلو ما لو غرر  (ُٔ)الظاىرةأيضا ٞنا فيها من اٞنشقة 

                                 
 .ُّْ/ُ ، إخبلص الناكمِْٗ، التهذيب ُُِ، احملرر صٗ/ْر اٜناكم الكبًن ( ينظُ)
 ِّٔ( ينظر اٜناكم الصغًنصِ)
 ( سقط ِف )ـ( )ح(: "خبلفان ٞنا يوَهو... إذا بذؿ الطاعة"ّ)
 ( ِف )ـ(: "ال"ْ)
 ُّْ/ُينظر إخبلص الناكم  (ٓ)
 "ؼ"الكسو  األصل:( ِف ٔ)
 /أ/ظ[.ِّٔ( هناية ]ٕ)
 ظ(: "كجبت"( ِف )ـ( )ح( )ٖ)
 ُّْ/ُإخبلص الناكم  :ينظر (ٗ)
 ( سقط ِف )ـ( "دل"َُ)
 ( ِف )ظ(: "يكن"ُُ)
 ( ِف )ظ(: "سقط "أف"ُِ)
 ( سقط ِف )ح( )ظ(: "من اٞنشي".ُّ)
 ( ِف )ح(: "فقًنان".ُْ)
 ( ِف )ح(: "كفايتو".ُٓ)
 ( ِف )ح(: "القاىرة".ُٔ)
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ليس ُّا كسب كال سؤاؿ بعضان كاف أك أجنبيان  (ُ)بنفسو بإرادة ركوب مفازة
الكسب أك السؤاؿ كالبعض ِف ذلك خبلفا ٞنا يوَهو   (ِ)كاألجنِب اٞنعوؿ على/

قضية  ٢نالف ل (ّ)كبلمو كاعتباره كأصلو الفقر فقط من غًن أف يضمنو إذل اٞنشي
 .يذكرا ذلك إال مع اٞنشي لكنو متجو (ٔ)]دل[ (ٓ)إذا (ْ)كبلـ الشيخٌن

أف البعض الباذؿ لو  ،كالكسب (ٕ)/أك السؤاؿ ،كأفاد عدكلو عن قوؿ أصلو
/ب[ قولو ُّال يلـز اٞنبذكؿ لو القبوؿ، كأفهم ] (ٖ)دل يعتمد عليهما ٞنزيد يوكلو

 (ٗ)لو أجنبيًّا، كما اقتضاه ]كبلـ[مطيع أنو إذا توسم فيو الطاعة لزمو سؤالو أم ك 
، كلو بذؿ لو ماال ليستأجر بو من حيٌج عنو دل يلزمو قبولو كما ِف (َُ)األنوار كغًنه

استفادة ذلك من عبارة اٞنصنف،  (ِ)الشارح (ُ)فعبارتو أحسن كإف حاكؿ (ُُ)أصلو

                                 

 اللغة ِف (، اللطائفِْٕ/ُٓ) العركس ُّا. ينظر: تاج ماء ال اليت الفبلة: اٞنفازة (ُ)
 (.ِّٗ)ص

 /ب/ـ[. ٖ( هناية ]ِ)
(، ركضة الطالبٌن ُّْ/ُ، إخبلص الناكم )(ِّٔ) ( ينظر اٜناكم الصغًن صّ)

 (.ُْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِٗ/ِ)
 (.ٖٗ/ٕ(، اَّموع )ْٕ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ْ)
 .( ِف )ـ( )ظ(: "إذ"ٓ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)
 /أ/ح[.ِٗٔهناية ] (ٕ)
 ( ِف )ـ( )ح(: "توكلو"ٖ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٗ)
 (.َْٕ/ُ(، مغين احملتاج )ِِٔ/ِ(، الغرر البهية )َِٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )َُ)
 (ِٔٔ/ِ، الغرر البهية )ِّٔ( ينظر اٜناكم الصغًن صُُ)
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تأجر ما مٌر عن ))الكفاية(( كِف ))اَّموع(( عن اٞنتورٌل: لو اس (ّ)كيستثىن منو
ا  (ْ)اٞنطيع إنساننا ليحج عن اٞنعضوب، فاٞنذىب: لزكمو إف ، فإف كاف (ٓ)كاف كلدن

 .، كمقتضى كبلـ الشيخ أِب حامد لزكمو(ٔ)أجنبيًّا، فوجهاف
ككالولد ِف ىذا الوالد كِف  ،، كاعتمده األذرعي(ٖ)عدـ لزكمو (ٕ)ككبلـ البغوم

حٌق فرضو ال جيب إذا  ِف  (ٗ)أم كالكسوب (وَ هُ كَ )نسخة شرح اٞنصنف زيادة 
 .(ُُ)كل يـو ما يكفيو  (َُ)كاف فقًنا يكتسب

 (ِ)ِف يـو كفاية أياـ لزمو أف قصر سفره كما يأيت (ُ)نعم لو كاف يكسب
كمثلو كما صرح بو تبعا لؤلذرعي البعض الباذؿ الكسوب إذا قصر سفره ككاف 

                                 
 ( ِف األصل: "حاؿ"ُ)
 ( ِف األصل: "الشارع"ِ)
 سقط ِف )ظ( )ح(: "منو" (ّ)
 ( ِف )ظ(: "كإف"ْ)
(، إخبلص َِٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٗٗ/ٕ(، اَّموع )َُ/ْ( ينظر اٜناكم الكبًن )ٓ)

 (.ُّْ/ُالناكم )
 (.ُِٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٗٗ/ٕ(، اَّموع )ُُ-َُ/ْ( ينظر اٜناكم الكبًن )ٔ)
، نسبة إذل )بغا( من قرل اء البغومٌ ىو: أبو ١نمد، اٜنسٌن بن مسعود بن ١نمد بن الفرٌ  (ٕ)

خيراساف، بٌن ىراة كمرك، ١نيي الٌسنة، يعرؼ بابن الفرٌاء أك الفرٌاء، الشافعٌي، فقيو ك١نٌدث 
حسٌن كغًنه. لو مصٌنفات كثًنة، منها: ))التهذيب((،  كمفٌسر، تفٌقو على القاضي

  ىػ(. ُٔٓسنة ) -ر٘نو اهلل-ك))شرح السنة((، ك))معادل التنزيل((. توِف 

(، ُِٖ/ُ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ٕٓ/ٕينظر: طبقات الشافعية الكربل )     
 (.ِٗٓ/ِ(، األعبلـ )َٓ-ْٗطبقات اٞنفٌسرين للسيوطٌي ص )

 (.َِِ/ِ(، مغين احملتاج )ُْٓ/ُ اٞنطالب ): أسىن( ينظرٖ)
 .( ِف )ح(: "كالسكوب"ٗ)
 .( ِف )ـ(: "يكتسب"َُ)
 .(َْٕ/ُ( ينظر مغين احملتاج )ُُ)
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اب كحيث أج (ّ)يكتسب ِف يـو كفاية أياـ اٜنج فيجب على اٞنعضوب إنابتو
كلو مات اٞنطيع أك اٞنطاع أك رجع اٞنطيع  (ْ)اٞنطاع دل يرجع ككذا اٞنطيع إف أحـر

أـ ال؟ كما أفاده كبلـ  (ٓ)فإف كاف بعد إمكاف اٜنج سواء أذف لو ]اٞنطاع[
/أ[ ِف ُْالوجوب ]( ٖ)استقرٌ  (ٕ)(كأصلها)خبلفا ٞنا يوَهو كبلـ الركضة  (ٔ)اَّموع

 .(ٗ)ذمة اٞنطاع كإال فبل
 (َُ)ة اٞنطيع غًن مراداالستقرار إَّنا ىو ِف ذمٌ  كبلـ ))اَّموع(( أفٌ   ىكاقتض

؛ إذ كيف يستقٌر ِف ذمتو مع جواز الرجوع كما مر (ُُ)بو ِف ))اإلسعاد(( كإف اغرتٌ 
فلو  ،(ُِ)خبلفا ٞنا يوَهو كبلـ اٜناكم ،وبعضككجوب قبوؿ اٞنطيع خيتص باٞن

ف لو االستقبلؿ بذلك من غًن أل ؛تطوع آخر عن ميت دل جيب على الوارث قبولو
إذف كما مٌر، كلو كاف لو ماؿ كدل يعلم بو أك من يطيع كدل يعلم بطاعتو كجب عليو 

كاستشكلو الشيخاف بأنو معلق باالستطاعة كال  ،اٜنج اعتبارنا ّنا ِف نفس األمر

                                 
 .( ِف )ح( )ظ(: "يكسب"ُ)
 .(ِْٔ/ِ، الغرر البهية )َُِ( ينظر احملرر صِ)
 .( سقط ِف )ح(: "إنابتو..."ّ)
 (.ِِٔ/ِ(، الغرر البهية )ٔٓ/ٕ) (، كفاية النبيوُُ/ْ( ينظر اٜناكم الكبًن )ْ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٓ)
 (ِِٔ/ِ(، الغرر البهية )ٔٗ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٔ)
 ( ما بٌن القوسٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ح( ٕ)
 ( ِف )ظ(: "استقرار"ٖ)
 (ُْٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٗ)
 (ُِٗ/ِ )(، ركضة الطالبٌنٔٗ/ٕ( ينظر: اَّموع )َُ)
 ([.ٖٖٓ)/ ] ٓنقيق: عبد اهلل العقيل اإلسعاد :ينظر (ُُ)
 .ِّٔ(، اٜناكم الصغًن صُّْ/ُ( ينظر إخبلص الناكم )ُِ)
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، كجياب بأف االستطاعة إما استطاعة (ِ)مع عدـ العلم باٞناؿ كالطاعة (ُ)استطاعة/
 .(ٓ) (ْ)منتفية( ّ)نسبة للمباشرة كىذه )غًن(بال

عن اآلخر كجهاف  (ٔ)كلو حٌج عن أحد أبويو فمات ففي كجوب حٌجو
كفيو نظر، أم نظر مث رأيتو فرع ذلك على ما قالو  (ٕ)رحج منهما الدارمي الوجوب

فقببل، كأنو يلزمو اٜنج عنهما، كقد مٌر أف األصح أنو  (ٖ)ؿ ٟنمامن أنو بذ
إجابة سؤاؿ الوالد ِف اٜنج  (َُ)ال يلزمو كإف لو الرجوع كإَّنا دل جيب (ٗ))حينئذ(

بامتناع كلده من اٜنج  (ُّ)/إعفافو؛ ألنو ال ضرر عليو ىنا (ُِ)كجب (ُُ)]عنو[

                                 
 .[/ـ/أٗ( هناية ]ُ)
 (ِّٔ/ِ(، الغرر البهية )ُِٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ْٔ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ِ)
 ( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ( ّ)
 نسبة لبلستقرار، كىذه غًن منتفية.( مع اٛنهل ُّما، كأما بالْ)
 (ِّٔ/ِ(، الغرر البهية )ُِٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ْٔ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٓ)
 ( ِف )ظ( )ح(: "حجة"ٔ)
 (.ِّٔ/ِ(، الغرر البهية )ُْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٕ)
 ( من قولو: "مث رأيتو فرع... ٟنما" مكرر ِف )ح(. ٖ)
 ( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "حينئذ".ٗ)
 ( ِف )ح(: "ْنب".َُ)
 ساقط من األصل.  (ُُ)
 ( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "ككجب"ُِ)
 . /ب/ظ[ِّٔهناية ]( ُّ)
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ٜنق الوالد كضرره عليو فإذا عجز عنو سقط ِنبلفو مث فإنو  (ُ)فإنو حق للشرع
 .(ّ)كالنفقة( ِ)]فإنو[

/ب[؛ ُْ] )كناب عبد( )ك( صٌِب )٣نيٍّز( عن معضوب كمٌيت ِف نفل
كلو ٥نو نذر؛ ألهنما ليسا من أىل ( ال في فرض)ألهنما من أىل التطوع بالنسك 

من ( ولكل  ) ،(ْ)للصِب القضاء عن نفسو إٜناقنا لقضائو بالنفل الوجوب كإَّنا جاز
 (ٓ)/ِف حج أك عمرة( عن ميت نيابةٌ )كأجانب  ةاٞنكٌلفٌن اٞنتأٌىلٌن للنيابة من كرث

 (ٔ)بنفسو أك نائبو اٜنر اٞنكف ِف فرض كلو ٥نو نذر أك مستأجر عليو كإف دل يوص
لم : )بقيد زاده بقولو( ال في نفل) (ٖ)كلو قنٌا ِف نفل أكصى بو (ٕ)بو أك اٞنميز

من  (َُ)ال[ ،(ٗ)فبل ْنوز النيابة عن اٞنيت فيو اتٌفاقا كما ]ِف اَّموع( يوص بو
الوارث عن  (ُِ)ىنا ِف استنابة (ُُ)الوارث كال من غًنه، كإطبلؽ الركضة كأصلها

                                 
 ( ِف )ظ(: "الشرع"ُ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "فهو".ِ)
 (ُْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ّ)
 (ُّٓ-ُّْ/ُ)(، إخبلص الناكم ٖٗ/ٕ( ينظر: اَّموع )ْ)
 /أ/ح[.ِٗٔهناية ] (ٓ)
 ( ِف )ح(: "يرض"ٔ)
 ( ِف )ـ( )ح(: "كاٞنميز"ٕ)
 (.ُّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٗ)( ينظر: اٜناكم الصغًن ٖ)
 (.ُُْ/ٕاَّموع )( ٗ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. َُ)
 (.ِٖٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َْ/ٕينظر: فتح العزيز )( ُُ)
 "استثنائو" ( ِف )ـ( )ظ(:ُِ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

141 

ِف  (ُ)اٞنيت ِف النفل قولٌن أظهرَها اٛنواز ١نموؿ على ما إذا أكصي بو لنقلهما
، كأما (ِ)لوصايا عن العراقٌيٌن اٞننع إذا دل يوص بو، كعن السرخسي فقط جوازها

للحٌج كالعمرة على من يتأتى منو، ( تجب المباشرة)حينئذ  (و) ،استطاعة مباشره
وقت )ما يأيت من الزاد كغًنه ( يجد بأفْ ) كىو اٞنسلم اٞنكلف اٜنٌر غًن اٞنعضوب

، فعلم من كبلمو كأصلو على ما (ّ)أم كقت خركج الناس من بلده( الخروج
من إمكاف الٌسًن بأف يبقى من الزمن  كتبعو ِف اإلسعاد أنو ال بدٌ  (ْ)اٌدعاه اٞنصٌنف

عند كجود الزاد ك٥نوه مقدار ديكن السًن فيو إذل اٜنٌج السًن اٞنعهود فإف احتاج إذل 
 ،(ٓ)ٜنج/أ[ يـو أك ِف بعض األياـ أكثر من مرحلة دل يلزمو آُأف يقطع ِف كل ]

ال  (ٔ)بو النوكمفإمكاف السًن شرط لوجوبو كما نقلو الرافعي عن األئمة كصوٌ 
ِف ذمتو حَّت جيب قضاؤه من تركتو لو مات قبل اٜنج خبلفنا البن  (ٕ)/الستقراره
 .(ٗ()ٖ)الصبلح

                                 
 ( ِف )ح(: "لنقلها"ُ)
 (.َْٓ/ُأسىن اٞنطالب ) :( ينظرِ)
 (ُّٓ/ُ( إخبلص الناكم )ّ)
 (.ِّٗ)( ينظر اٜناكم الصغًن صْ)
 ([.ُٗٓ/ُ) ] ٓنقيق: عبد اهلل العقيل اإلسعاد :ينظر (ٓ)
 .(ِِٕ-ُِٕ/ِ) البهية (، الغررِٕٖ/ِالطالبٌن )(، ركضة ِٗ/ٕالعزيز )فتح  :ينظر( ٔ)
 /ب/ـ[.ٗهناية ] (ٕ)
عثماف بن عبد الر٘نن بن عثماف بن موسى الكردم  ،أبو عمرك، تقي الدينىو: ( ٖ)

مٌن ِف التفسًن أحد الفضبلء اٞنقدٌ ، كؼ بابن الصبلح، اٞنعر الشهرزكرم اٞنوصلي
، كاٜنديث كالفقو كأٚناء الرجاؿ، كىو صاحب اٞنقدمة اٞنشهورة ِف مصطلح اٜنديث

 .بدمشق ىػ(ّْٔ) سنة توِف
 (.ِّٔ/ٖ(، طبقات الشافعية الكربل )ِّْ/ّينظر: كفيات األعياف )     
 (ِِٕ-ُِٕ/ِ) البهية الغرر :ينظر (ٗ)
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كإَّنا كجبت الصبلة بأٌكؿ الوقت قبل مضي زمن ديكن ]يسعها كاستقرت ِف 
 .بعده ِنبلؼ اٜنج (ّ)(ِ))تتميمها( ا فيو إلمكاففعله (ُ) الٌذمة ّنضي زمن[

]قاؿ البلقيين: كفائدة اٝنبلؼ كصفو على الثاين باإلجياب فيصح االستئجار 
عنو بعد موتو اتٌفاقنا ِنبلفو على األٌكؿ، فإنو ال يصٌح على أحد طريقٌن، اٞنعتمد 

النقل، كعلى  خبلفهما كما بينتو ِف اٜناشية، النتفاء اٝنطاب بو قبل موتو، فأشبو
الثاين أيضنا يلزمو الشركع ِف اٞنقٌدمات؛ ألنو خوطب فإف دل يشرع كمات باف 

 كاف أخذان ٣نا يأيت ِنبلؼ األكؿ.فسقو من آخر أكقات اإلم
فقاؿ: عندم لو دل يتمٌكن من  (ٓ)البلقييٌن ِف بعض كتبو للثاين (ْ)كقاؿ

ما إذا إذا ملك مصرمٌّ كقت اٜنٌج كىو موسر، ك (ٕ)، كلكن مضى )عليو((ٔ)اٞنسًن
، قضي من تركتو. انتهىالقعدةماالن ِف    .(ٖ)، كمات ِف احملـر
قاؿ السبكي: كأكَهت عبارة ابن الصبلح أٌف من استطاع اٜنٌج قبل عرفة ]

، كبينو كبينو شهر، كمات تلك السنة، كجب عليو )اٜنج( مٌث سقط، كال  (ٗ) بيـو
كتبعو كلده،  (َُ)كَهتو عبارتو. انتهى.يقولو أحد، كال يظٌن بابن الصبلح، كإف أ

                                 
 اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ( ما بٌنُ)
 ( ِف )ـ(: "فعلها"ِ)
 (.ُِٕ/ِ(، الغرر البهية )ِٕٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ّ)
 ( ِف )ظ( )ح(: "كماؿ"ْ)
 ( ِف )ظ(: "إذل الثاين"ٓ)
 ( ِف )ظ( )ح(: "السًن"ٔ)
 ( سقط ِف )ظ( )ح( كما أثبت من )ـ( ٕ)
 (ُِٕ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ٖ)
 سٌن من )ح( )ظ( ( ما بٌن القو ٗ)
 (ُِٕ/ِ( ينظر حاشية الشربيين على الغرر البهية )َُ)
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ي كالسرخسٌي قاال ذلك، كبأف كثًنين سبقوا ابن نجكغًنه، كاعرتض بأف الس
كأنو ال بٌد أف جيد رفقة خيرج معهم ذلك الوقت اٞنعتاد فإف  (ُ)الصبلح ٞنا مٌر[

تقدموا ُنيث زادات أياـ السفر أك تأخركا ُنيث احتاج أف يقطع معهم ِف يـو 
 .ِف األكؿ كتقرره ِف الثاين (ِ)مرحلة فبل كجوب لزيادة اٞنؤفأكثر من 

فإف كانت آمنة ُنيث ال  (ّ)ك١نل اشرتاط الرفقة أف تكوف الطريق ٢نوفة
خبلفنا لؤلسنوم كمن تبعو، كفارؽ التيمم  ،(ْ)خياؼ فيها الواحد لزمو كإف استوحش

 (ٕ)صرح (ٔ)مو اٞننت[كال بد كما ]أفه (ٓ)كغًنه بأنو ال بدؿ ٞنا ىنا ِنبلؼ ما ىناؾ
بو البلقييٌن أف يوجد اٞنعترب ِف اإلجياب ِف الوقت فلو استطاع ِف رمضاف مث افتقر 

كقبل الرجوع ٞنن يعترب ِف  (ٖ)ككذا لو افتقر بعد حجهم ،ِف شواؿ فبل استطاعة
ما يأيت من الزاد ك٥نوه أف يكوف  (َُ)كجود  كيشرتط ِف (ٗ)حقو اإلياب كما يأيت

فبل يلزمو طلب ( (ُِ)هاباتّ ال ب) (ُُ)/ه ديلكو كإف كاف فيو شبهةّناؿ حاصل عند

                                 
 (ساقط من األصل. ُ)
 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "اٞنؤنو"ِ)
 .( ِف )ـ( )ظ(: "٢نيفة"ّ)
 .(َِٓ-ِْٗ/ّ(، هناية احملتاج )َّ-ِٗ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ْ)
 .(َِٓ/ِ(، هناية احملتاج )ْْٗ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٓ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٔ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كصرح"ٕ)
 .( ِف )ح(: "حجتهم"ٖ)
 .(َِٓ/ِ(، هناية احملتاج )َْٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٗ)
 ( ِف )ـ( "كجوب"َُ)
 /أ/ـ[.َُهناية ] (ُُ)
 ، كاٞنثبت من )ـ، ح، ظ(.هاب"إي: "باألصل( ِف ُِ)
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ال ( و، )(ْ)اٞننة فيو (ّ)/لثقل (ِ) قبوٟنا )كلو من أب( (ُ)/ب[ ماؿ كالُٓىبة ]
منو  (ٕ)أف يشرتم اٞنؤف (ٔ)بأف )رضي( ،عليو (ٓ)لو على آخر كآلخر (مؤجل)بدين 

 .(ٖ)ا ٣نا يأيتبو كإف كاف ديتد إذل كصولو موضع مالو فيما يظهر أخذن 
فعلى  (َُ)مث اٝنفة (ٗ)كيفرؽ بينو كبٌن نظًنه ِف التيمم بأف من شأف اٞنؤف

كثًن مشقة مع أف األصل   (ُّ)مالو الغائب ال يلحقو (ُِ)فرض ]تلف[ (ُُ))تقدير(
عدـ تلفو ِنبلفو ىنا فإف من شأف اٞنؤف ىنا الكثرة ككثرة اٞنشقة عند تقدير التلف 

اف خبلؼ األصل لعدـ ٕنكنو ِف األكؿ من صرفو ِف فنظر إليو احتياطنا كإف ك
قبل  (ُٕ()ُٔ)ىذا كسيلة إذل عدـ الوجوب فيبيع مالو نسيئة (ُٓ)كقد جيعل (ُْ)/اٜنج

                                 
 .( ِف )ظ( )ـ( )ح(: "بل كال"ُ)
  .سقط ِف )ـ( )ظ( )ح( (ِ)
 /أ/ح[.َِٕهناية ] (ّ)
 .(ُِٗ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرْ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك آلخر"ٓ)
 ( سقط من )ـ( ٔ)
 ( ِف )ـ( )ظ(: "اٞنؤمن"ٕ)
 (ُّٓ/ُإخبلص الصاكم ) :( ينظرٖ)
 ( ِف )ظ(: "اٞنؤنو"ٗ)
 ( ِف )ح(: "اٜنقو"َُ)
 ( سقط من )ـ( )ح( )ظ( ُُ)
 عقوفتٌن ساقط من األصل. ( ما بٌن اٞنُِ)
 ( ِف )ـ(: يلحقو" ُّ)
 . /أ/ظ[ِْٔهناية ]( ُْ)
 ( ِف )ح(: "جيعبل"ُٓ)
 ( ِف )ظ( )ح(: "بنسيئة"ُٔ)
 (.َْٓ/ُ) العركس (، تاجَّٗ)ص الصحاح التأخًن. ينظر: ٢نتار: النسيئة (ُٕ)
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كقت اٝنركج؛ إذ اٞناؿ إَّنا يعترب حينئذ؛ كألنو ِف الثاين قد حيل األجل كال شيء 
لى مليء تلف مالو كخرج باٞنؤجل اٜناؿ فهو كاٜناصل إف كاف ع (ُ)معو، أك قد

 (ّ)بينة كأمكنو كما ُنثو الزركشي الظفر من مالو بقدره ككجدت (ِ)مقٌر أك عليو
بينة عليو كال ديكن الظفر ّنالو  (ْ)شركط الظفر، فإف كاف على معسر أك منكر ال

 .(ٔ)، كاٞناؿ اٞنوجود بعد خركج القافلة كاٞنعدـك(ٓ)فكاٞنؤجل
  :كاٞنعترب لبلستطاعة غًن ما علم ٣نا مر أمور

 يعين مؤنتو الشاملة للنفقة كغًنىا ٣نا( نفقتو)أف جيد فاضبل عما يأيت  :األٌكؿ
 (ٕ)أم مؤنة من تلزمو( وممون)نفقة (و)كقد يسمى الكل نفقة ْنوزنا  /أ[ يأيتُٔ]

كإيابنا، كاٞنراد ّنؤكنتو كمؤنة  ككلده ك٣نلوكو احملتاج إليو ذىابان  (ٖ)مؤكنتو )كزكجتو(
، كمسكن كخادـ إف احتاج ذلك لنحو (ٗ)٣نونة البلئقة بو كُّم فدخل فيها الكسوة

 .(ُُ()َُ)أك منصب ةزمان

                                 
 ( ِف )ـ(: "أم" ِف )ظ(: "أك كقد"ُ)
 .عليو"( ِف )ظ(: "ك ِ)
 ( ِف األصل: "أكجدت"ّ)
 ( ِف )ـ(: "كال"ْ)
 ( ِف )ح(: "فهو كاٞنؤجل"ٓ)
 (ٔٓ/ٕاَّموع ) :( ينظرٔ)
 ( ِف )ح(: "يلزمو"ٕ)
 .( ِف )ـ(: "لزكجتو"ٖ)
 (، معجمَُٕ/َُ) اللغة بو. ينظر: هتذيب كيتجمل بو يسترت الذم اللباس: الكسوة (ٗ)

 (.ُّٖ) الفقهاء لغة
 (، التوقيفَٕٔ/ِ) اٞننًن ينظر: اٞنصباح .الشرؼ كالرفعة كموضع : العلواٞننصب (َُ)

 (.ُّٕ) التعاريف مهمات على
(، ُّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )َِٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُّ/ٕالعزيز ) : فتح( ينظرُُ)
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كحاجة القريب  (ُ)كإعفاؼ األب كأجرة الطبيب كٖنن األدكية )ٜناجتو(
تعٌن الصرؼ إليو فإذا فضل عن ٗنيع غًنَها إذا  (ِ)كاٞنملوؾ إليهما )كاٜناجة(

كاف   كإيابان  السفر ذىابان  (ْ)ٖننو ما يصرفو ِف الزاد كأكعيتو كمؤنة (ّ)ذلك أك عن
 .(ٓ)كإال فبل كنظًنه ِف الكفارة ،مستطيعا فيلزمو النسك

نة نفقة الذىاب كاإلياب، ؤ كصرح الدارمي ّننعو من ذلك حَّت يرتؾ ٞن
إما أف  (ٕ)بل يقوؿ لو ،نفاؽ كحده ِف الزكجةإلأف اٜناكم ال يأمره با (ٔ)كظاىر
 .نفقتها عند ثقة (ٗ)كإما أف ترتؾ (ٖ)تطلق

كليس غبلء  ،ّنا فيو (َُ)ما يوافق ذلك كسيأيت ِف النفقات عن البغومٌ 
ِف الطريق مانعنا للوجوب أف باعوا بثمن اٞنثل البلئق بالزماف  (ُُ)/األسعار

                                 
 .(ِْٓ/ّهناية احملتاج )

 .( ِف )ـ(: "ُناجتو"ُ)
 .( ِف )ـ(: ُناجتو"ِ)
 .( ِف )ح(: "كعن"ّ)
 .( ِف )ح( )ظ(: "مؤف"ْ)
(، هناية احملتاج َُِ(، احملرر ص)ُٖٓ/ِ(، العباب )ِٖٓ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرٓ)

(ّ/ِْٓ). 
 .( ِف )ـ(: "ظاىره"ٔ)
 ، كاٞنثبت من باقي النسخ.( ِف األصل: "مالو"ٕ)
 خ.، كاٞنثبت من باقي النس( ِف األصل: "يطلق"ٖ)
 ، كاٞنثبت من باقي النسخ.( ِف األصل: "يرتؾ"ٗ)
  .( سقط ِف )ظ(َُ)
 /ب/ـ[.َُهناية ] (ُُ)
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لزاد ِف اٞنواضع اٞنعتاد ٘نلها فيها كالعربة ِف اٞناء كا (ّ))كجيب ٘نل(، (ِ()ُ)كاٞنكاف
 .(ْ)الختبلفو باختبلؼ النواحي ؛عرؼ أىل كل ناحيةبذلك 

ده ِف كل مرحلة /ب[ بل الشرط كجو ُٔكال يشرتط ٘نل علف الدابة ]
 .لعظم ٓنمل اٞنؤنة

 (ٕ)سليم (ٔ)[إليو]كسبقو  ،اَّموع اعتبار العادة فيو كاٞناء (ٓ)كُنث )ِف(
فإف عدـ ذلك كلو ِف مرحلة اعتيد ٘نلها  ،كغًنه (ٗ)كاعتمده السبكي ،(ٖ)كغًنه

منها تبٌن عدـ الوجوب ألف الشرط فيو كجود ذلك ِف اٞنواضع اٞنعتاد ٘نلو منها 

                                 
 .(ِْٗ/ّهناية احملتاج ) :( ينظرُ)
 . زيادة )كيشرتط كجود( ِف )ـ( )ح( )ظ( (ِ)
 ( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ( ّ)
ية (، هنآُِ/ِ(، العباب )ّٔ/ٕ(، كفاية النبيو )ِٖٓ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ْ)

 (.ِْٗ/ّاحملتاج )
  .( سقط ِف )ـ(ٓ)
 (ساقط من األصل.ٔ)
ر. اشتغل ِف ، الفقيو، األديب، اٞنفسٌ أبو الفتح، سيلىٍيم بن أيوب بن سيلىٍيم الرازًمٌ  ىو: (ٕ)

الـز الشيخ أبا حامد  مثٌ  ،باٜنديث مثٌ  ،كاٞنعاين ،فسًنكالتٌ  ،غةكاللٌ  ،حوؿ عمره بالنٌ أكٌ 
 ((الفركع))ك ،((اٌَّرد))من التصانيف أيضنا: ، كلو سفراييين، كلو عنو التعليقة اٞنشهورةاإل

،  -ر٘نو اهلل–توٌِف  كغًنَها،   .ىػ(ْْٕ) سنةغرقنا ِف ُنر القلـز
طبقات ابن ك  (،ّٕٗ/ِ(، ككفيات األعياف )ُِّ/ُ) كاللغاتنظر: هتذيب األٚناء ي      

 .(ِِٔ-ِِٓ/ُ) قاضي شهبة
(، ُّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )ْٕٔ/ُ(، العباب )ِٖٓ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٖ)

 (.ٓٔ/ٕاَّموع )
 (.ِْٗ/ّ(، هناية احملتاج )ْٕٔ/ُ(، العباب )ّٔٔ/ّ( ينظر: ُنر اٞنذىب )ٗ)
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كلو جهل مانع الوجوب من ٥نو كجود عدك  (ُ)بثمن اٞنثل البلئق بو زمانا كمكانا
ال كجب اٝنركج؛ ألف األصل كعمل بو إف كجد كإ (ّ)استصحب زادو  (ِ)أك عدـ

كجوب اٝنركج بتبيٌن عدـ اٞنانع فلو ظنو فرتؾ اٝنركج  (ْ)األصل عدـ اٞنانع كيتبٌن
 .(ٓ)ألجلو مثٌ باف عدمو لزمو اٜنج

األمر الثاين: أف جيد فاضبلن عن ٗنيع ما مر ذىابنا كإيابنا كإف دل يكن لو ( و)
نو كبٌن مكة مسافة القصر أك ٖننها إف كاف بي(راحلةً )كال عشًنة  (ٕ)أىل (ٔ)بوطنو

النسك بأف يعجز عنو أك ينالو  (ٖ)(داءمطلقا أك دكهنا كىو ضعيف عن اٞنشي )أل
؛ فإٍف قوم على اٞنشي ببل مشقة فيما دكف مرحلتٌٍن لزمو اٞنشي  (ٗ)بو ضرر ظاىر

لكن يسن لو خركجا من خبلؼ من أكجبو  (َُ)كما يأيت أك فيهما فأكثر فبل
 .(ُُ)وب أفضلكحيث دل يلزمو كاف الرك

                                 
 (.ِْٗ/ّ(، هناية احملتاج )ِٖٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُٖ/ْ( ينظر اٜناكم الكبًن )ُ)
 "كعدـ" ( ِف األصل:ِ)
 ( ِف )ـ(: "استصحت"ّ)
 ( ِف )ح(: "بتبٌن"ْ)
(، العباب ِٖٔ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٓٔ/ٕ(، اَّموع )ِٓ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٓ)

(ُ/ْٕٔ.) 
 مكرر ِف )ـ(:  "كإف دل يكن لو بوطنو"قولو:  (ٔ)
 "أىبلن"( ِف )ظ(: ٕ)
 األصل: )ألف(. ( ِفٖ)
(، ِٖٔ/ِ(، أسىن اٞنطالب )ُّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )َُِاحملرر ص) :( ينظرٗ)

 (.ْٕٔ/ُالعباب )
 (.ُِِ(، كفاية األخيار ص)ّٕٗ(، كفاية النبيو )ِٕٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )َُ)
 .(ُِِ(، كفاية األخيار ص)ِٖٕ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرُُ)
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كالرحل لبلتباع، كقيل:  (ُ)ٞنن قدر أف يركب على القتب كاألفضل أيضان 
 ./أ[ُٕ] (ِ)/اٞنشي أفضل مطلقا كقيل بعد اإلحراـ

 .(ّ)/كقيل ٞنن سهل عليو كدل يتغًن بو خلقو
كيطلق على مايركب من اإلبل  ،الناقة الصاٜنة للحمل :الراحلة (ْ)كأصل

 .كىو مرادىم ىنا ،را كاف أك أنثىذك
 .(ٕ()ٔ)ك٘نار (ٓ)كأٜنق الطربم ُّا كل دابة اعتيد اٜنمل عليها من ٥نو بغل

إذ  ؛كإَّنا يعتاد ذلك ِف مراحل يسًنة دكف اٞنسافات الشاسعة :قاؿ األذرعي
 . انتهى. (ٖ)ال يقول عليها إال اإلبل

لك ]قدرتو على الدابة كالظاىر أف اٞنسافة ٔنتلف باختبلؼ الدكاب فليعترب ذ
 .(ٗ)البلئقة ُّا[

                                 

 أداة ٗنيع: -بالكسر–كالقتب  السناـ، قدر على صغًن رحل: -بالتحريك– القتب (ُ)
 (.َِٗ/ِ) (، اٞنخصصُٖٗ/ُ) ينظر: الصحاح .كحباٟنا أعبلقها من السانية

 . /ب/ظ[ِْٔهناية ]( ِ)
 /ب/ح[.َِٕهناية ] (ّ)
 .( ِف )ظ(: "فأصل"ْ)
 لو ليس عقيم كالفرس، فهو اٜنمار بٌن من يركب، موٌلد الذم السحاج وافاٜني: البغل (ٓ)

 الطًن (، موسوعةٔٗ/ِٖ) العركس (، تاجَٔ/ُُ) العرب َّناء. ينظر: لساف كال نسل
 (.َُِ)ص النبوم اٜنديث ِف كاٜنيواف

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك ٘نار"ٔ)
 (.ّٔٔ/ُّنر اٞنذىب ) :( ينظرٕ)
 (.ِْْ/ُ(، حاشية الرملي الكبًن )ِْْ/ّج )ينظر: هناية احملتا  (ٖ)
 ك)ظ(. األصل منقط اٌن سعقوفت( ما بٌن اٞنٗ)
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فٌسر  و أنٌ  (ّ)كغًنه (ِ()ُ)ما صٌح عند اٜناكم ،كاألصل ِف النفقة كالراحلة
 .(ٔ)كابن الصبلح كالنوكم (ٓ)/(ْ)ُّما السبيل ِف اآلية، لكن ضعفو البيهقي

كاٞنراد بوجداهنا كاحململ اآليت: القدرة على ٓنصيلها ببيع أك إجارة بثمن اٞنثل 
ال بزيادة، كإف قلت كقدر عليها، أك ركوب موقوؼ عليو إف قبلو، أك دل  (ٕ)كأجرتو

                                 
 ،١نمد بن عبد اهلل بن ١نمد الضٌِب الطهمايٌن النسابورٌم الشافعيٌ  ،أبو عبد اهلل ( ىو:ُ)

 تفقو على أِب سهل الصعلوكي، كاسع العلم ذك تصانيف كثًنة كاف اٞنعركؼ بابن البيع،
كاٞنستدرؾ على  ،كاٞندخل إذل علم الصحيح كابن أِب ىريرة كغًنَها، من تواليفو:

 ىػ(.َْٓسنة ) -ر٘نو اهلل-كغًنىا، توِف  فضائل اإلماـ الشافعيك  ،الصحيحٌن
 (. ُٖٓ/ّ(، اإلرشاد للخليلي )ُٖٗ/ُت الفقهاء الشافعية )ينظر: طبقا    
 -رضي اهلل عنو-(، عن أنس، ُُّٔ( برقم )َٗٔ/ُ( صٌح عنو ذلك ِف اٞنستدرؾ )ِ)

]آؿ  ژ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ژ ِف قولو تبارؾ كتعاذل:  عن النِب 
، قاؿ اٜناكم: «الزاد كالراحلة»قاؿ:  [ قاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل: ما السبيل؟ٕٗعمراف: 

 ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن، كدل خيرجاه.
(، ٕٕٗ( برقم )ّٖٕ/ُ(كالفاكهي ِف أخبار مكة، ذكر السبيل إذل اٜنج، كما يوجبو )ّ)

( برقم ُٗٔ/ِة )كالرتمذم ِف سننو، باب ما جاء ِف إجياب اٜنج بالزاد كالراحل
 (، كقاؿ: "ىذا حديث حسن". ُّٖ)

(، كالبيهقي ِف السنن ُِّْ( برقم )ُِّ/ّكأخرجو الدارقطين ِف سننو، كتاب اٜنج )    
( برقم ّٓٓ/ْالكربل، باب بياف السبيل الذم بوجوده جيب اٜنج إذا ٕنكن من فعلو )

–ديث بن عمر ( كلهم من حُُٔٗ( برقم )ُٖ/ٕ(، كمعرفة السنن كاآلثار )ِّٖٔ)
 .-رضي اهلل عنهما

 (.ُٖ/ٕ( ينظر: معرفة السنن كاآلثار )ْ)
 /أ/ـ[.ُُهناية ] (ٓ)
 (.ْٔ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٔ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك أجرتو".ٕ)
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 .(ُ)يقبلو كصححناه، أك على اٜنمل إذل مكة أك موصى ّننفعتو إذل ذلك
ائف الركب ظ٘نلو اإلماـ من بيت اٞناؿ كأىل ك كاألكجو الوجوب على من 

ىو ِف حٌق ذىكىرو بعيد كالشرط إما أف جيد الراحلة فقط، ك ، (ِ)من القضاة كغًنىم
بفتح أٌكلو ككسر ثالثو ( لٍ مِ حْ مَ  ق  شِ )جيدىا كجيد ( أو) ،أك ضعف كما مرٌ  ،١نل و

أم مع ( يكٍ رِ شَ بِ )كعكسو كىو خشب ك٥نوه جيعل ِف جانب البعًن للركوب فيو، 
بو ٥نو برص كال جذاـ،  /ب[ُٕ] كليس (ّ)كجداف شريك عدؿ يليق بو ٠نالستو

بالركوب بٌن احململٌن عند نزكلو لنحو قضاء حاجة فيما يظهر كيوافقو على الرضى 
 بتمامو. (ٔ)كإف كجد مؤنو احململ (ٓ)فبل كجوب (ْ)ِف الكل فإف دل جيد

 .(ٖ)"(ٕ)قاؿ ِف ))الوسيط((: "ألٌف بذؿ الزائد خسراف )ال يقابل بو(
كغًنه إذا أمكنت اٞنعادلة  (ٗ)قاؿ اإلسنوم: "كقضٌيتو أف ما حيتاجو من ]زاد[

كرحج ابن العماد  (ُُ)، ككبلـ غًنه يقتضي تعٌن الشريك(َُ)بو يقـو مقاـ الشريك"

                                 
 (.ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ُ)
 (.ِّْ/ّاية احملتاج )(، هنِٖٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ِ)
 (.ِٖٔ/ِ(، الغرر البهية )ُّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )َُِ( ينظر احملرر ص )ّ)
 ( ِف )ظ( )ـ(: "جيده".ْ)
 (.ِٖٔ/ِ( ينظر حاشية العبادم على الغرر البهية )ٓ)
 ( ِف )ظ( )ح(: "اٜنمل".ٔ)
 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: " ال مقابل لو".ٕ)
 (.ّٖٓ/ِالوسيط ) :( ينظرٖ)
 )ـ(: "الزاد". ( ِفٗ)
 (.ِْْ/ّ(، هناية احملتاج )ِٖٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )َُ)
 (.ِْْ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٓ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ُُ)
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 (ِ)عند ٥نو النزكؿ كالركوب (ُ)الثاين؛ ألف اٞنعادلة )بغًنه ال تقـو ِف السهولة مقامو
 .ككبلـ اٛنمهور ،كالزركشي األكؿ بأنو ظاىر النص (ّ) [كرجح]

ُنيث دل خيش ميبل كرأل من  (ْ)اٞنعادلة()سهلت  كالذم يتجو أنو إف
ديسكو لو لو ماؿ عند نزكلو لنحو قضاء حاجة اكتفى ُّا كإال فاألكجو أنٌو ال بٌد 

بالراحلة مشٌقة  (ٕ)إليو بأف تلحقو( حتاجمُ لِ ) (ٔ)كإَّنا يشرتط ]ذلك[ (ٓ)من الشريك
كفاية عن اٛنوييٌن ال استطاعة مع اٞنشٌقة الشديدة كضابطها كما ِف ال إذ ؛شديدة

تيٌمم فإف ٜنقتو  (ٗ)كيظهر ضبطها ّنبيح ،كاٞنشقة بٌن اٞنشي كالركوب  (ٖ)أف يكوف
فإف ، (ُِ)كىي اٞنسمى اآلف باحملارة ،(ُُ)على الكنيسة (َُ)باحململ اشرتط قدرتو

                                 
 ( ِف )ح(: "مقامو ِف السهولة".ُ)
 (.ِْْ/ّ(، هناية احملتاج )ِٖٔ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ِ)
 . ك)ـ( اقط من األصل(ما بٌن اٞنعقوفتٌن سّ)
 ( ما بٌن القوسٌن ساقط من )ـ(.ْ)
 (.ْْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِٕٗ/ِ( ينظر: ركضة الطابٌن )ٓ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يلحقو".ٕ)
 ( ِف )ح(: "تكوف".ٖ)
 ( ِف )ـ(: "ٞنبيح".ٗ)
 ( ِف )ظ(: "قدره"َُ)
 كيلقى قضباف الرحل ِف أك احململ ِف يغرز باٟنودج، كصفتها: أف شبيهة :الكنيسة (ُُ)

 (، القاموسِْٓ/ِ) اٞننًن بو. ينظر: اٞنصباح كيسترت الراكب بو يستظل ثوب عليو
 (.ََٖ/ِ) الوسيط (، اٞنعجمِّٓ)ص الفقهي

 الكبًن الشرح غريب ِف اٞننًن باٟنودج. ينظر: اٞنصباح اٜناج، كىي شبيهة ١نمل: احملارة (ُِ)
 (.َُٔ/ُُ) العركس (، تاجّّٓ/ُ)
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و فيما رجاؿ كإف بعد ١نلٌ  (ُ)عجز عن الركوب فيها فمحفة فإف عجز فسرير حيملو
 .(ِ)ألف الغرض أنو قادر على مؤف ذلك، كإهنا فاضلة عما مرٌ  ؛يظهر

أسرت  (ّ))ألنو( ؛كإف دل يتضررا( وامرأةٍ )/أ[ كما ُنثو األسنوم، ُٖكٝننثى ]
ال  (ٓ)كمثلها اٝننثى باألكذل فمن ،، كقيده األذرعٌي ِف اٞنرأة كىي من زيادتو(ْ)ٟنما

مأمورة  (ٕ)إذ اٞنرأة ؛كفيو نظر ،عليها كإال فكالرجل (ٔ)يليق ُّا ركوُّا بدكنو أك يشقٌ 
كال بٌد  (ٖ)بالسرت ما أمكن فبل نظر لعادهتا ألف الشارع ناظر إذل سرتىا ما أمكن

 (ُُ)/إذ ال استطاعة بدكنو (َُ)ذىابة (ٗ)/أف جيد نفقتو كٗنيع ما ذكر بعدىا مدة
كال عشًنة ٞنا ِف  (ُّ)لو بو أىل (ُِ)إذل كطنو، كإف دل يكن( العود)انتهاء ( إلى)ك

لكونو يكوف مكفيا ِف غًن  (ُْ)الغربة من الوحشة كلنزع النفوس لؤلكطاف فبل نظر

                                 
 ( ِف )ـ(: "ٓنملو".ُ)
 (.ِْْ/ّ( هناية احملتاج )ِ)
 ( ِف )ـ(: "ألهنما".ّ)
 .(ِٕٗ-ِٖٕ/ِ(، ركضة الطالٌن )ُُ/ٕالعزيز ) : فتح( ينظرْ)
 ( ِف )ح(: "كمن" ك )ـ(: "ّنن" ك )ظ(: "٣نن"ٓ)
 )ـ(: "شق" ( ِفٔ)
 ( ِف )ـ(: "اٞنراد".ٕ)
 (.ْْٓ/ُأسىن اٞنطالب ) :( ينظرٖ)
 /ب/ـ[.ُُهناية ] (ٗ)
 ( ِف )ـ(: "ذىاب".َُ)
 . /أ/ظ[ِٓٔهناية ]( ُُ)
 ( ِف )ح(: "تكن".ُِ)
 ( ِف )ح(: "بأىل".ُّ)
 ( ِف )ـ(: "كال".ُْ)
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أم ( (ّ)خفير أجرَ )ما ذكر  (ِ)ال بد أف جيد ]مع[( و)، (ُ)كطنو ّناؿ أك كسب
فاشرتط ِف كجوبو القدرة عليها  (ْ)ألف أجرتو من أىب النسك ؛٠نًن يأمن من معو

 .(ٓ)ىذا ما صححو الشيخاف ،ثلو ال أكثرإف طلبت ككانت أجرة م
ال ْنب أجرتو؛ ألهنا خسراف لدفع الظلم؛  :كقوؿ أكثر العراقيٌن كاٝنرسانيٌن

٘نلو ِف اَّموع  ،(ٕ)من ذلك ّننزلة ما زاد على ٖنن اٞنثل كأجرتو (ٔ)كألف ما يؤخذ
 .اآليت (َُ)م  دً صى ما يأخذه الرَّ  (ٗ)(ٖ)على أهنم أرادكا باٝنفارة

                                 
ر البهية (، الغر ُّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ََْ/ُ(، احملرر )ُّ/ٕالعزيز )فتح  :( ينظرُ)

(ِ/ِٔٓ.) 
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ِ)
: القـو طالبو، كخفًن من كأجرتو ٘نيتو الرجل إذا : اًَّن اٜنامي، يقاؿ: خفرتاٝنفًن (ّ)

(، ُّٓ/ٕ) اللغة ببلده. ينظر: هتذيب ِف داموا ما ضمانو ِف يكونوف الذم ٠نًنىم
 (.ُٕٓ/ُ) الكبًن الشرح غريب ِف اٞننًن اٞنصباح

 (.ِٕٔ/ِ) البهية (، الغررُّٔ/ُإخبلص الناكم )ينظر: ( ْ)
 (.ٕٗ/ٕ(، اَّموع )ِٓ/ٕالعزيز ) : فتح( ينظرٓ)
 ( ِف األصل: "يوجد" كما أثبت من )ظ( )ح( )ـ(.ٔ)
 (.ِْٗ/ّ(، هناية احملتاج )ََْ/ُ(، احملرر )ْٕ-ْٔ/ٕكفاية النبيو )  :( ينظرٕ)
 خفرتو: قولك من اٞنصدر كاسم ،اٝنفًن ٛنعل اسم ككسرىا: كفتحها اٝناء بضم :رةاٝنفا (ٖ)

 اٞنقنع ألفاظ على (، اٞنطلعُُ/ُ) الكبلـ بتثليث اإلعبلـ أجرتو. ينظر: إكماؿ إذا
 (.ُٖٗ)ص

 ( ِف )ـ( )ح(: "باٜنفارة".ٗ)
كعدكانا.  ظلما أمواٟنم من شيئا ليأخذ الناس ينتظر الطريق على يقعد الذم: الرصدم (َُ)

 (.ّْٖ/ُ) الوسيط (، اٞنعجمِِٖ/ُ) اٞننًن ينظر: اٞنصباح
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 ،(ُ)فإف أرادكا )اٝنفًنة( أيضنا كاف األصح خبلؼ ما ذكركه فهو ظاىر :قاؿ
 ./ب[ُِٖف ترجيح األخذ بإطبلقهم من عدـ الوجوب ] (ِ)/كإف أطاؿ األسنوم

كمن النفقة كما  ،اإلنابة (ّ)ما تقدـ من ملك األجرة أك كجوب( ككل)
كإف أمهل  ،عليو كلو مؤجبل( بعد دين) لوجوب اٞنباشرة إَّنا يؤثر كجدانو ،بعدىا

 كاٞنؤجل حيلٌ  ،كاٜنج على الرتاخي ،ألف اٜناؿ على الفور؛ (ْ)وكلو إذل إياب ،بو
 ـمقدّ )يعٌد ( و) ،فإذا صرؼ ما معو ِف اٜنج دل جيد ما يقضي بو الدين ،عليو
الئق لو كٞنمونو كمسكن كعبد حيتاج ٝندمتو  (ٓ)من دست ثوب( فطرة)زكاة ( على
  .(ٔ)أك منصب تقدديا ٜناجتو الناجزة ةو زمانلنح

الزائد عليو  ال يليقاف بو لزمو إبداٟنما ببلئق إف كىف (ٖ)كانا نفيسٌن  (ٕ)نعم إذ
 .كمثلهما الثوب النفيس كمشل كبلمهم اٞنألوفٌن ،نة نسكوؤ ّن

باٞنرتبة األخًنة  (ٗ)كفارؽ نظًنه ِف الكفارة بأف ٟنا بدال ِف اٛنملة فبل يتنقص
يكفيو كلو  (ُُ)الدار فإف كاف الباقي ]منها[ (َُ)ؼ اٜنج، كلو أمكن بيع بعضِنبل

                                 
 (.ِٕٔ/ِ) البهية (، الغررِْٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٕٗ/ٕاَّموع ) :( ينظرُ)
 /أ/ح[.ُِٕهناية ] (ِ)
 .ب" كِف )ح(: "كوجوب"( ِف )ـ( )ظ(: "لوجو ّ)
 .( ِف )ـ(: "بأنو" كِف اإلصل" إنابة"ْ)
 اٞننًن حوائجو. ينظر: اٞنصباح ِف لرتدده كيكفيو اإلنساف يلبسو ما :الدست من الثياب (ٓ)

 (.ُٓٔ)ص التعاريف مهمات على (، التوقيفُْٗ/ُ)
 (.ْْْ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٖ/ِالطالبٌن ) (، ركضةّٗ/ٕ( ينظر كفاية النبيو )ٔ)
 .( ِف )ـ( )ح( )ظ(: "إف"ٕ)
 .( ِف )ح(: "نفسٌن"ٖ)
 .( ِف )ح(: "ينقض"ٗ)
 .بعض" سقط ِف )ظ( ": ( قولوَُ)
 ساقط من األصل.  (ُُ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

156 

، كأٜنق األسنوم ُنثنا األمة (ّ)ّنؤنة النسك لزمو أيضا (ِ)ٖننو (ُ)غًن نفيسة ككىف
كخالفو  ،(ْ)كُنث ِف اليت للتمتع أنو ال يكلف بيعها ،النفيسة اليت للخدمة بالعبد

كأيده شيخنا ّنا  ،ألف العلقة فيها كالعلقة فيو ؛ان بو مطلق (ٓ) ابن العماد ]فأٜنقها[
 .مردكد بذلك(ٕ)منو و ظاىر البدٌ نٌ إفقوؿ الشارح  ،(ٔ)يأيت ِف حاجة النكاح

ككبلمهم يشمل اٞنرأة اٞنكفية بإسكاف الزكج  :/أ[ُٗقاؿ األسنوم ]
، ككذا (َُ)إليهما (ٗ)قد تنقطع فيحتاج (ٖ)/الزكجية ألفٌ  ؛جوكىو متٌ  ،خداموإك 

جو ابن العماد بأف اٞنتٌ  (ُّ)كرٌده، (ُِ)(ُُ)ك٥نو الربط ،كن ألىل بيوت اٞندارساٞنس

                                 
 .( ِف )ح(: "كىف"ُ)
 .( ِف )ـ(: "عنو"ِ)
(، الغرر ُْ/ٕبيو )(، كفاية النُِٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُّ/ٕالعزيز ) : فتح( ينظرّ)

 .(ِٕٔ/ِالبهية )
 (ِْٓ/ّ(، هناية احملتاج )ِٕٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْٔ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ْ)
 .( ِف )ـ(: "كأٜنقها"ٓ)
 (.ِْٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٔ/ُأسىن اٞنطالب ) :( ينظرٔ)
 ./أ(ُِٕشرح اإلرشاد للجوىرم ) :( ينظرٕ)
 /أ/ـ[.ُِهناية ] (ٖ)
 .(: "فتحتاج"( ِف )ـٗ)
 .(ِٕٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْْ/ُأسىن اٞنطالب ) :( ينظرَُ)
 من الرباط: كأصل ربيط، كاحدىا: كتعلف، باألفنية تربط اٝنيل: -بضمتٌن– الر بيط (ُُ)

 العرب الثغور. ينظر: لساف بعض ِف العدك بإزاء ارتباطها كىو اٝنيل، مرابط
 .(َّّ/ُٗ) لعركسا (، تاجَّّ/ٕ)

 .(ِٕٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْْ/ُأسىن اٞنطالب ) :( ينظرُِ)
 .( ِف )ـ(:"كرٌد"ُّ)
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كٟنذا ْنب زكاة الفطر  ؛و اٞنعتربفإنٌ  ؛الستغنائهم ِف اٜناؿ (ُ)أف ىؤالء ]يستطيعوف[
كىو ما  ،كما ذكره حسن كما قالو شيخنا ،(ّ)فقط (ِ) على الغين ليلة )العيد(

 .نظر (ٓ)فجـز الشارح ّنا قالو األسنوم فيو ،(ْ)بكي ِف غًن الزكجةرجحو الس
ال يلـز الفقيو بيع كتبو ٜناجتو ٟنا إال أف يكوف لو من كل   :كِف اَّموع

 . (ٕ)لعدـ حاجتو إليها (ٔ)كتاب نسختاف فيلزمو بيع إحداَها
سط أب (ٖ)كيظهر أنو يأيت ىنا ما يأيت ِف قسم الصدقات فيما لو كانت إحداَها

ليس فيو  (َُ)كتب تاريخ فيو ١نض اٜنوادث كشعر (ٗ)كغًن ذلك من ،كاألخرل أكجز
كذلك كما   (ُٓ)(ُْ)كآلة احملرتؼ (ُّ)كخيلو (ُِ)كسبلح اٛنندم ،(ُُ)كعظ كغًنَها

                                 
 .( ِف )ـ( )ظ( )ح(: "مستطيعوف"ُ)
  .( سقط ِف )ـ(ِ)
 .(ِْٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْْْ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ّ)
 .(ِْٔ/ّ(، هناية اَّتاج )ِٕٔ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ْ)
 ./أ(ُِٕشرح اإلرشاد للجوىرم ) ( ينظرٓ)
(، أسىن ُْ/ٕ) النبيو(، كفاية ِّٓ/ُّنر اٞنذىب ) :ينظر. ( ِف )ظ( )ح(: "أحدَها"ٔ)

 (.ْْٔ/ُاٞنطالب )
 (ْْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُْ/ٕ) النبيو(، كفاية ِّٓ/ّ( ينظر: ُنر اٞنذىب )ٕ)
 .( ِف )ح(: "أحدَها"ٖ)
 . الكلمةِف )ح، ظ، ـ( زيادة )بيع( بعد ىذه ( ٗ)
 .(ِف )ح(: "أك شعر" كِف )ـ(: "لشعر"َُ)
  .( قولو: "كغًنىا" سقط ِف )ح( )ظ(ُُ)
 .( ِف )ظ(: "للجندم"ُِ)
  .( "قولو: "خيلو" سقط ِف )ح( )ظ(ُّ)
اٞنكتسب الذم أنذ ما مهر بو كسيلة كعكف عليو. ينظر: اٞنطلع على : احملرتؼ (ُْ)

 (.َْٗ)ص(، معجم لغة الفقهاء ُّْ)صاٞنقنع 
 (.ِْٔ/ّ(، هناية احملتاج )ِٕٔ/ِ(، الغرر البهية )ُٕ/ٕ( ينظر: اَّموع )ُٓ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

158 

 كيلزمو صرؼ مالو ،٣نا ذكر كهو، فلو صرفو فيو (ِ)، كٖنن احملتاج ]إليو[(ُ)ستاذاأل
إذل اٞنؤف كإف بطلت ْنارتو  (ْ)اليت ]يستعملها[ (ّ)الذم يتجر فيو كٖنن )صنعتو(

 (ٖ)كفارؽ ،مرٌ  (ٕ)اٞن (ٔ)/صرفها ِف ديتو، ِنبلؼ الكفارة (ٓ)كما يلزمو  ،كمستغبلتو
 /ب[ُٗ] (ٗ)اٞنسكن كاٝنادـ بأنو حيتاج إليهما ِف اٜناؿ كما ٥نن فيو يتخذ ذخًنة

 .(َُ) مستقبللل
أم كمع ( أمنبو ) فيجب اٞنباشرة بأف جيد ما مرٌ  ،الثالث: األمن (ُُ)األمر

 (ُّ)كاٞناؿ ِف الطريق كلو يسًنا (ُِ)أمن الئق بالسفر كلو ظنا على النفس كالبضع

                                 
عمر بن ١نمد بن عبد الر٘نن بن عبد اهلل بن علواف القاضي، عز الدين ابن ، أبو الفتحىو: ( ُ)

ككاف فقيها صاٜنا دينا متزىدا ، كٚنع من ابن الليت كغًنه ىػ(ُِٔ)كلد سنة ، األستاذ
، كىو آخر من ركل بدمشق سنن ابن ماجو كامبل ،درس باٞندرسة الظاىرية الربانية ،متميزا

 .(ُّْ/ٖىػ(. ينظر: طبقات الشافعية الكربل )ِٗٔ)توِف ِف ربيع األكؿ سنة 
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ِ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ضيعتو"ّ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يستغلها"ْ)
(ٓ"  .( ِف )ح(: "يلـز
 . /ب/ظ[ِٓٔهناية ]( ٔ)
 .ما"في: ")ح، ظ، ـ(( ِف ٕ)
 .( ِف )ظ(: "كفارقا"ٖ)
وقت اٜناجة إليو كادخرتو. ينظر: الصحاح تاج يقاؿ: ذخرتو ذخرا إذا أعددتو ل: ذخًنة (ٗ)

 (.َِٕ/ُ(، اٞنصباح اٞننًن ِف غريب الشرح الكبًن )ِٔٔ/ِاللغة كصحاح العربية )
 (ْْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِِ/ُ(، كفاية األخيار )ِْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )َُ)
 ( ِف )ـ(: "كاألمر".ُُ)
: فرج اٞنرأة، كقيل: ىو اٛنماع نفسو. ينظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو –اءبضم الب- البيضع (ُِ)

 (.ِّٕ)ص(، اٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع ِْٓ)ص
(، أسىن اٞنطالب ُِِ/ُ(، كفاية األخيار )ِّٖ-ِِٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ُّ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

159 

كما  كٟنذا جاز التحلل بذلك ؛فلو خاؼ على شيء منها دل يلزمو نسك لتضرره
كبسطت الكبلـ فيو ِف  ،(ُ)اص كما ِف اَّموعككذا اٝن ،يأيت كاٞنراد اٝنوؼ العاـ

فلو اختص اٝنوؼ بواحد دل يقض من تركتو كيفرؽ بينو كبٌن الزمن  ،اٜناشية
اٜناجة إليو الوجوب كما يأيت بأف الزمن متمكن من اٜنج  (ِ)كالنكاح حيث ال ٕننع

مكاف من اٞنبلذ فلم تكن اٜناجة إليو مانعة إل (ّ)بنائبو ِنبلؼ ىذا كبأف الٌنكاح
 .(ْ)اٜنج معها ِنبلفو ىنا

، فلو أراد (ٔ)منو للمؤف (ٓ)كُنث األذرعي تقييد اٞناؿ ّنا ال بد ]لو[
 (ٖ) [كىو]اٝنوؼ ألجلو دل يكن عذرا  (ٕ)/استصحاب ماؿ خطًن للتجارة ككاف

ظاىر إف أمن عليو لو تركو ِف بلده كلو كاف األمن بطريق أبعد كاستطاع سلوكو 
ولو من )( ُُ)، كيشرتط ]األمن[(َُ)سواه (ٗ)/د طريقاكجب عليو كما لو دل جي

                                 
(ُ/ْْٔ.) 

 (.ِٗٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْٔ/ُ(، العباب )َّٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )ُ)
 .ِف )ح(: "دينع"( ِ)
 .( ِف األصل: "ال نكاح"ّ)
 (.ِْٕ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ْ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٓ)
 .( ِف )ـ(: "للموت"ٔ)
 /ب/ح[.ُِٕهناية ] (ٕ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٖ)
 /ب/ـ[.ُِهناية ] (ٗ)
 (.ِْٕ/ِ(، هناية احملتاج)ِٗٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْٔ/ُ( ينظر العباب )َُ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ُُ)
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 (ّ)، كىو من يرقب-كإسكاهنا (ِ)بفتح الراء مع فتح الصاد- (ُ)(يّ َرصدِ 
فإف كجد دل جيب النسك كإف قٌل  ،(ٔ)ِف اٞنراصد (ٓ)ليأخذ منهم ]ماال[ (ْ)]الناس[

 (ٕ)لو اإلماـ/أ[ كجب كما قاَِاٞناؿ، نػػعم إف كاف اٞنعطي لو ىو اإلماـ أك نائبو ]
ه كقوؿ كإف أطاؿ ابن العماد ِف ردٌ  (ٖ)ِنبلؼ األجنِب للمنة كما ُنثو األسنوم

الشارح بذلو عن اٛنميع يضعف اٞننة جدا بالنسبة لكل فرد فبل دينع ذلك الوجوب 
 (ٗ)يرد ّننع ما ذكره كيلزمو أف من بذؿ ماال لركب يشرتكف بو ماء لطهارهتم يلزمهم

كيكره إعطاؤه ماال كلو مسلما لكن قبل اإلحراـ؛ إذ ال  القبوؿ ككبلمهم يأباه
حاجة الرتكاب الذؿ حينئذ ِنبلفو بعده ال يكره ألنو أسهل من قتاؿ اٞنسلمٌن أك 

 (ُّ)ال يناِف ٔنصيصهما (ُِ)الشيخٌن الكراىة ىنا (ُُ)فعلم أف )كبلـ( (َُ)التحلل
 .قبلو كما تقررألف ذلك ١نلو بعد اإلحراـ كىذا  ؛ٟنا بالكافر ِف باب اإلحصار

                                 
 .(ِف )ح(: "رضدم"ُ)
 .( ِف )ح(: "الضاد"ِ)
 .( ِف األصل: "يرفث"ّ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ْ)
 ساقط من األصل.  (ٓ)
 (.ّْٖ/ُ(، اٞنعجم الوسيط )ِِٖ/ُينظر: اٞنصباح اٞننًن )( ٔ)
 .(َُٓ/ْهناية اٞنطلب ) :( ينظرٕ)
 (ُّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٕ(، اٜناكم الصغًن ص)ِٗٔ/ِالغرر البهية ) :( ينظرٖ)
 .سقط من )ظ(: "يلزمهم" (ٗ)
 .(ِْٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِٖٓ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرَُ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إطبلؽ"ُُ)
 .(ِْٗ/ٖموع )(، آَّ/ٖالعزيز ) : فتح( ينظرُِ)
 .( ِف )ـ(: "ٔنصيصهن"ُّ)
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، كعلم (ُ)أك مسلمٌن فبل ،ندب اٝنركج كقتاٟنم كلو خاؼ قادركف قتاؿ كفار
بل األمن ِف كل مكاف ُنسب ، (ّ)(ِ)رصأنو ال يشرتط األمن الغالب ِف اٜن ٣نا مرٌ 

غلبة )ما جيب عند (ػػػػػػك)ا ظن غلبة السبلمة ِف سلوكو، كجب فإذ ،يليق بو ما
 (ٓ)على امرأة، كجباف، )كإف دل( (ْ)ركوبو، حيث ال طريق سواه، كال( السالمة بَِبحرٍ 

 .؛ ألنو طريق مسلوؾ(ٔ)يعتد ركوبو
السبلمة بأف غلب اٟنبلؾ ٝنصوص ذلك البحر أك  (ٕ)أما إذا دل تغلب

/ب[ الركوب للحج  َِألحواؿ أك استويا فيحـر ]األمواج ِف بعض ا (ٖ)ٟنيجاف
أف ال يعظم اٝنطر فيو ُنيث تندر  (َُ)(بشرط)على أحد كجهٌن  إال الغزك (ٗ)كغًنه

للحج أم ]ِف غًن اٜنالة  (ُّ)(ركبو)فإف  (ُِ)كإال حـر حَّت للغزك (ُُ)النجاة )فيو(
                                 

 .(ِْٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِٗٔ/ِ(، الغرر البهية )ِٖٓ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرُ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "اٜنضر"ِ)
 ِف الطلبة ك٥نوه. ينظر: طلبة ّنرض اٞنناسك بلوغ عن اٜناج حيبس أف :اٜنصر (ّ)

 (.ّٓ) قهيةالف االصطبلحات

 .( ِف )ـ(: "ال"ْ)
  .( قولو: "دل" ساقط ِف )ـ(ٓ)
(، ِّٕ(، اٜناكم الصغًن ص)ِّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُٖ/ٕالعزيز )فتح  :( ينظرٔ)

 .(ِٗٔ/ِ) البهية الغرر
 .( ِف )ح( )ظ(: "يغلب"ٕ)
أم ثار. ينظر: الصحاح تاج ىاج الشئ يهيج ىيجا كىيجانا، كاىتاج كهتيج، : ىيجاف (ٖ)

 (.ِّ/ٔ(، مقاييس اللغة )ِّٓ/ُاللغة كصحاح العربية )
 (.ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْٔٔ/ُ(، العباب )ِّٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٗ)
 .( ِف )ـ(: "يشرتط"َُ)
  .( ِف )ـ( )ظ(: "منو" كسقط من )ح(ُُ)
 (.ِْٖ/ّ) .(، هناية احملتاجَُ-ٖ/ّ(، ركضة الطالبٌن )ُِ-ُٖ/ٕالعزيز ) : فتحينظر( ُِ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ركب"ُّ)
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 (ِ)و من مقصده، كما بٌن يديو أكثر ٣نا قطعو فلو الرجوع لقرب(ُ)األخًنة فيما يظهر[
أك أقل أك استويا ككجد بعد اٜنج طريقا آخر ِف الرٌب فيما إذا كاف لو كطن يريد 

ال يقاؿ اٝنركج عن اٞنعصية  (ْ)الستواء اٛنهتٌن ِف حٌقو؛ (ّ)الرجوع إليو لزمو التمادم
تضييقو عليو   كىو قصد النسك مع (ٓ)عارضو ما ىو أىم )منو( :كاجب؛ ألنا نقوؿ

 (ٕ)/بدليل ،ابتداء الركوب فقط (ٔ)على أنا ال نسلم دكاـ اٞنعصية بل ىي ،كما يأيت
كفارؽ ما ىنا جواز ٓنلل ١نـر أحاط بو العدك مطلقا  ،لو الرجوع :قوٟنم ِف األكؿ

 .اإلحراـ مشقة ِنبلؼ راكب البحر (ٗ)مصابرة (ٖ)/كعليو ِف ،بأف احملـر ١نبوس
كإَّنا منع الرجوع مع أف  ،كاف ١نرما كاف كاحملصر كاف ١نرما  (َُ)نعم إف

، أك أحـر باٜنج كضاؽ (ُُ)اٜنج على الرتاخي ألف الصورة فيمن خشي العضب

                                 
 األصل.  بياض ِف (ُ)
(، ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْٔٔٔ/ُ(، العباب )ِّٖ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرِ)

 .(ِْٖ/ّهناية احملتاج )
اٞنغرب ِف ترتيب  مصدر ٕنادل، كىو اٞنضي ِف الشيء إذل غايتو. ينظر:: التمادم (ّ)

 (.ُْٓ)ص(، معجم لغة الفقهاء ّْٖ)صاٞنعرب 
 (.ِْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٖ/ِركضة الطالبٌن ) :( ينظرْ)
 ( سقط ِف )ـ(.ٓ)
 .( ِف )ـ(: "ىو"ٔ)
 /أ/ـ[.ُّهناية ] (ٕ)
 . /أ/ظ[ِٔٔهناية ]( ٖ)
 .( ِف )ظ(: "مصايرة"ٗ)
 .( ِف )ـ(: "لو"َُ)
  )ـ(: "الغصب"ِف (ُُ)
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إما ِف  (ُ)كقتو أك نذر أف حيج تلك السنة أك أف مرادىم بذلك استقرار الوجوب
مطلقا فينبغي كجوب الرجوع  (ّ)(منو)السبلمة  (ِ)اٜنالة األخًنة أعين ما إذا نذرت

 (ٓ)كسيحوفاألهنار العظيمة  /أ[ ُِ]أطلق  (ْ)كخرج بالبحر؛ إذ ىو )اٞنلح حيث(
كخطرىا  (ٖ)ألف اٞنقاـ فيها ال يطوؿ ؛فيجب ركوُّا مطلقا ،(ٕ)كالدجلة (ٔ)كجيحوف

كتبعو ( ُُ)كإف نظر فيو األذرعي (َُ)(ٗ)ال يعظم كال فرؽ بٌن قطعها طوال كعرضا
 ،(ُ)قريب ديكن اٝنركج إليو سريعا ِنبلفو ِف البحر جانبها (ُّ)(ُِ))كألف( ؛اإلسعاد

                                 
 (ِْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ُ)

 ِف )ظ( )ـ(: "ندرت" (ِ)
 سقط ِف )ـ(  (ّ)
 سقط ِف )ـ(  (ْ)
هنر مدينة بلخ من ببلد خراساف. ينظر: مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار : سيحوف (ٓ)

 (.ُٗٓ(، ٢نتار الصحاح )ِّْ/ِ)
هنر عظيم كىو هنر بلخي كخيرج من شرقيها من إقليم يتاخم ببلد الرتؾ كجيرم : جيحوف (ٔ)

غربا حَّت دير بببلد خراساف مث خيرج بٌن ببلد خوارـز كجياكزىا حَّت يصب ِف ُنًنهتا. 
 (.ُُٓ/ُ(، اٞنصباح اٞننًن )ٕٔ)صينظر: اٞنغرب ِف ترتيب اٞنعرب 

(، اٞنغرب ِف ترتيب اٞنعرب ّْْ/َُاسم هنر ببغداد. ينظر: هتذيب اللغة ): دجلة (ٕ)
 (.ُُٔ)ص

 ِف )ح(: "تطوؿ" (ٖ)
 ِف )ح( )ظ(: "أك عرضان". (ٗ)
 (.ِْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )َُ)

(، هناية اٞنطلب احملتاج ْٕٕ/ُطالب )(، أسىن اٞنّٔٔ/ّ( ينظر: ُنر اٞنذىب )ُُ)
(ّ/ِْٖ.) 

 ِف )ـ( )ظ(: "ألف" (ُِ)
 (.ِْٖ/ّ([، هناية احملتاج )َْٔ/ُ] ٓنقيق: عبد اهلل العقيل ) اإلسعاد :ينظر( ُّ)
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الصِب كمالو كالبهيمة كالرقيق كركوب  (ّ)إركاب (ِ)كسيأيت ِف اٜنجر بياف حكم
بوجود ما ( و)اٜنامل البحر، كإَّنا ْنب اٞنباشرة بوجود ما مٌر من األمور العامة 

يهديو عند الركوب كالنزكؿ إذل ما ( (ْ)كوجود )قائد ألعمىخيتص ببعض اٞنباشرين  
على اٞنرأة كلو عجوزا ال تشتهى،  (ٔ)؛ كإَّنا ْنب(ٓ)يريده؛ ألنو بدكنو غًن مستطيع

بغًن  (ٖ)، خبلفنا ٞنن قيد(ٕ)/سواء أسافرت من مكة أك غًنىا كما اقتضاه إطبلقهم
 (ٓٔ)]وخروج[) ،ل بوجود ما مرٌ ، كإف قاؿ األذرعي: إنو ظاىر ١نتم(ٗ) ]اٞنكٌية[
 (ُِ)أك مصاىرة لتأمن خركج )١نىٍرىـ( ٟنا بنسب أك رضاع (أو) ،(ُُ)معها( زوجها

 ."(ُْ)))يومٌن(( (ُّ)[ال تسافر اٞنرأة]: "ٞنا صٌح من قولو  ؛على نفسها

                                 
 (.ِْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ْٕٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ُ)

 ِف )ح(: "أحكاـ" (ِ)
 ِف األصل: "أركاف" (ّ)
 مى"ِف )ـ(: "األع (ْ)
 (ِّٖ-ِّٕ( ينظر اٜناكم الصغًن ص)ٓ)

 ِف األصل: "جيب" (ٔ)
 /أ/ح[.ِِٕهناية ] (ٕ)
 ِف )ح(: "قيد بو" (ٖ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.، كِف )ظ(: "مكة" (ٗ)
 .( ِف )ـ(: "كجود" كِف )ظ(: "خرج"َُ)
 .( ِف )ـ(: "زكجها"ُُ)
 ( ِف )ظ(: "ليأمن".ُِ)
  من األصل. ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط( ُّ)
( برقم ُٔ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٛنمعة، باب مسجد بيت اٞنقدس )ُْ)

باب سفر اٞنرأة مع ١نـر إذل  (، كأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج،ُُٕٗبرقم )
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إاٌل كمعها زكجها، أك  (ْ)(((ّ()ِ)، كِف أخرل: ))بريدا(ُ)كِف ركاية: ))يوما((
"))  .ذك ١نـر

)) ، كدل حيمل (ٓ)كِف ركاية ِف الصحيحٌن ))ال تسافر اٞنرأة إال مع ذم ١نـر
اٜنمل عليو، ككاف  (ٕ)بو، فتعذر (ٔ)ىذا اٞنطلق على ذلك اٞنقيد الختبلؼ اٞنقٌيد

                                 
 .-رضي اهلل عنو–( من حديث أِب سعيد ِٕٖ( برقم )ٕٓٗ/ِحج كغًنه )

( برقم ّْ/ِاب ِف كم يقصر الصبلة )( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٛنمعة، بُ)
باب سفر اٞنرأة مع ١نـر إذل حج كغًنه  (، كأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب،َُٖٖ)
ال حيل »بلفظ:  -رضي اهلل عنو–( من حديث أِب ىريرة ُّّٗ( برقم )ٕٕٗ/ِ)

 «.المرأة تؤمن باهلل كاليـو اآلخر، تسافر مسًنة يـو إال مع ذم ١نـر
 ( ِف )ـ(: "بريد".ِ)
ذراعا. ينظر: ٢نتار الصحاح  ََْٖميبل =  ُِفراسخ =  ْمسافة قدرىا: : الربيد (ّ)

 (.َُٕ(، معجم لغة الفقهاء )ِّ)
(، كابن خزدية ِف صحيحو، باب َِٖٓ( برقم )ُٔٔ/ُٓ( أخرجو البزار ِف مسنده )ْ)

(، كالطحاكم ِف ِِٔٓرقم )( بُّٓ/ْالزجر عن سفر اٞنرأة بريدا مع غًن ذم ١نـر )
-ّْٖ/ٔ(، كابن حباف ِف صحيحو )ّْٕٗ( برقم )ُُِ/ِشرح معاين اآلثار )

( "ىذا حديث ُُٔٔ( برقم )َُٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ِِٕٕ( برقم )ّْٗ
صحيح على شرط مسلم"، كالبيهقي ِف السنن الكربل، باب حجة من قاؿ: ال تقصر 

–(، كلهم من حديث أِب ىريرة ُِْٓ( برقم )ُٗٗ/ّالصبلة ِف أقل من ثبلثة أياـ )
((.  أف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  قاؿ: ))ال تسافر امرأة بريدا إال مع ذم ١نـر

: "شاذ بلفظ: )الربيد(". ينظر: سلسلة -ر٘نو اهلل–كاٜنديث قاؿ عنو األلباين      
 (.ِٕٕٓ( برقم )َٔٓ/ُِاألحاديث الضعيفة )

( برقم ُٗ/ُّصحيحو، كتاب اٜنج، باب حج النساء )( أخرجو البخارم ِف ٓ)
باب سفر اٞنرأة مع ١نـر إذل حج  (، كأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج،ُِٖٔ)

 .-رضي اهلل عنهما–( من حديث ابن عباس ُُّْ( برقم )ٖٕٗ/ِكغًنه )
 ِف )ظ(: "اٞنقتد" (ٔ)
 ِف )ظ(: "فيعذر" (ٕ)
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ال /ب[ ُِ]التقدير للتمثيل ال للتقييد على أف الذم ِف الركاية األخًنة عمـو 
ألف الفعل ِف سياؽ النفي يفيد ذلك فيكوف ذكر ٥نو الربيد من باب  ؛(ُ)إطبلؽ

كىو ال خيصصو كيكفي احملـر الذكر كلو غًن ثقة على  ،ذكر بعض أفراد العاـ
ألف الوازع الطبعي أقول من الشرعي كمثلو عبدىا الثقة إف كانت ثقة ؛ (ِ)/األكجو

 .لوة ُّا حينئذ كما يأيت ِف النكاحأيضا ألنو إَّنا جيوز لو نظرىا، كاٝن
معو  (ْ)أحدىم مراىقا أك أعمى لو كجاىة كفطنة ُنيث تأمن (ّ)كلو كاف

 .(ٓ)على نفسها كفى على األكجو
ينبغي ٘نلو على من ال فطنة لو مع عدمو  (ٔ)كاشرتط العبادم البصر ِف احملـر

من كثًن من للتهم كالريب  (ٕ)كإال فكثًن من العمياف أعرؼ باألمور، كأدفع
أك الذم يظهر أنٌو يشرتط ِف من خيرج معها مصاحبتو ٟنا ُنيث دينع  (ٖ)البصراء،

أعٌن الفجرة إليها، كإف كاف قد يبعد عنها قليبل ِف بعض األحياف،  (ٗ)تطلع
كاألمرد اٛنميل ال بٌد أف خيرج معو من يأمن بو على نفسو من قريب ك٥نوه، كما 

 .ُنثو األذرعي

                                 
 ِف )ظ(: "الطبلؽ" (ُ)
 [./ب/ـُّهناية ] (ِ)
 ِف )ـ(: "ككاف" (ّ)
 ِف )ظ(: "يأمن" (ْ)
 (َِٓ/ّ(، هناية احملتاج )َِٕ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ٓ)

 (َِٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٔ)

 ِف األصل: "كلدفع" (ٕ)
 (َِٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٖ)

 ِف )ـ(: "يطلع" (ٗ)
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العدالة، كإف كن إماء سواء  (ُ)بأف بلٍغن كٗنٍعن صفات (أو نسوة ثقات)
١نـر إلحداىن؛ النقطاع األطماع  (ِ)(ال)العجائز كغًنىن كإف دل خيرج معهن زكج 

رجل بامرأتٌن كال عكس، كأفهم كبلمو   (ْ)، كمن مث جاز خلوة(ّ)باجتماعهن
، ظاىر ِف غًن/أ[ ِِ]كأصلو كغًنه أنو ال يكتفي بغًن الثٌقات قيل كىو   احملاـر

فالذم يتجو  (ٕ) على ما ىن ]فيو[ (ٔ)هانرّنا ٘نل (ٓ)كفيو نظر؛ ألف فواسق احملاـر
لكن اٞنتجو أنو إذا حصل  (ٗ)/(ٖ)باٞنراىقاتاشرتاط العدالة ِف احملاـر أيضا كال 

لكن قاؿ األسنوم  (ُِ)يعترب ثبلث غًنىا (ُُ)األمن اكتفى ُّن كإف (َُ)معهن
كفيو كبلـ بينتو ِف اٜناشية،  ،(ُٓ)غًنىا (ُْ)في اثنتافنو يكإ: تبعو ٗناعة (ُّ)]ك[

                                 
 "صفة"ِف )ظ(:  (ُ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك" (ِ)
(، ِّٕ(، اٜناكم الصغًن ص)ْٖ/ٕ(، كفاية النبيو )ِْٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ّ)

 (.ْْٕ/ُأسىن اٞنطالب )

 ِف )ـ(: "خلو" (ْ)
 (َِٓ/ّ( ينظر هناية احملتاج )ٓ)

 ِف )ظ(: "٘نلها" (ٔ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "عليو" (ٕ)
اٜنلم، يقاؿ: جارية مراىقة كراىقة،  ت قد قاربيتال ٗنع مراىقة، كىي اٛنارية: اٞنراىقات (ٖ)

 (.ُُّ/َُ(، لساف العرب )َِٔ/ٓكغبلـ مراىق كراىق. ينظر: هتذيب اللغة )
 . /ب/ظ[ِٔٔهناية ]( ٗ)
 ِف )ح(: "ُّن" (َُ)
 ِف )ح( )ظ( )ـ(: "أنو" (ُُ)
 (.َِٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٕ/ُاٞنطالب )( ينظر حاشية الرملي الكبًن على أسىن ُِ)

 سقط ِف )ـ(  (ُّ)
 ِف )ظ(: "اتياف" (ُْ)
 (َِٓ/ّ(، هناية احملتاج )َِٕ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ُٓ)
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، كجـز بو (ِ) الواحدة ِف الوجوب ضعيف كإف أطاؿ ]فيو[ (ُ)كفيتكقوؿ األذرعي 
 .(ّ)بعض اٞنتأخرين

مث اعتبار العدد إٌَّنا ىو بالنظر للوجوب الذم الكبلـ فيو، إٌما بالنظر ٛنواز 
، (ْ)ما ِف شرحي اٞنهذب كمسلماٝنركج فلها أف ٔنرج مع كاحدة لفرض اٜنج، ك

إذا أمنت، كعليو ٘نل ما دؿ من األخبار على  (ٔ)العمرة ككذا كحدىا (ٓ)اكمثله
 .جواز سفرىا كحدىا

لغًن فرض فحراـ مع النسوة  (ٖ)شوىاء (ٕ)أٌما سفرىا كإف قصر أك كانت 
ال اٝنرب السابق، قاؿ: ألف اٞنرأة إذا كانت ببلد ، كعليو ٘نل الشافعي (ٗ)مطلقا

قاضي بو كاٌدعى عليها من مسًنة أياـ لزمها اٜنضور مع غًن ١نـر إذا كاف معها 
ألف  ؛امرأة كيلزمها أيضا اٟنجرة من دار اٜنرب إذل دار اإلسبلـ كإف كانت كحدىا

، كمن العلة يؤخذ (ُُ)مث أكثر من خوؼ الطريق كبو صرح الشيخاف (َُ)/خوفها

                                 
 ِف )ـ(: "يكفى" (ُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كِف )ظ(: "كفيو". (ِ)
 .(َِٓ/ّاية احملتاج )(، هنِْٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِّ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ّ)

(، ِْ/ٕ(، فتح العزيز )َُْ/ٗ( شرح صحيح مسلم للنوكم )ٖٔ/ٕ( ينظر: اَّموع )ْ)
 .(ْْٕ/ُأسىن اٞنطالب )

 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "مثلو" (ٓ)
 ِف )ح(: "كجدىا" (ٔ)
 ِف )ح(: "كاف" (ٕ)
 ِف )ح(: "سفرىا" (ٖ)
 (َِٓ/ّاية احملتاج )(، هنْْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٗ)

 /أ/ـ[.ُْهناية ] (َُ)
(، ركضة الطالبٌن ٖٔ/ٕ(، اَّموع )ِْ-ِّ/ٕ(، فتح العزيز )ُِٖ/ِ( ينظر األـ )ُُ)
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من حيميها ال /ب[ ِِ]ألمراف لوجود لو خشيت من الطريق أكثر أك استول ا
كفارؽ الواجب غًنه بأف مصلحة ٓنصيلة اقتضت  ،كىو ١نتمل ،يلزمها اٟنجرة

ليس بواجب فاحتيط معو  مظنة األمن، ِنبلؼ ما (ُ)(مراتب)االكتفاء بأدىن 
، كأفهم كبلـ اٞنصنف أف كجود ما مر شرط للوجوب ال (ِ)بتحصيل األمن

كاٞنرأة حَّت ِف النساء األجنبيات ٛنواز  (ّ)ى اٞنشكلكاٝننثلبلستقرار كىو متجو 
بو قوؿ اإلماـ  معرتضان  (ْ)كما قالو ِف اَّموع  خلوة رجل بنسوة ال ١نـر لو فيهنٌ 

البياف كغًنه  (ٕ)[ما قدمو عن]، كبو استغىن عن تضعيف (ٔ)ذلك (ٓ)/كغًنه ُنرمة
جل ُّن فاٝننثى جواز خلوة الر  (ٗ)؛ ألنو إذا بٌن(ٖ)من حرمة ذلك على اٝننثى

 .(ُُ)فاندفع ما ِف اإلسعاد فتأملو (َُ)الذم حيتمل كونو أنثى جيوز لو ذلك باألكذل

                                 
 .(َٓ/ٕ(، كفاية النبيو )ِْٖ/ِ)

 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُ)
 (َِٓ/ّ( ينظر هناية احملتاج )ِ)

من لو آلة الرجل كآلة اٞنرأة كدل تظهر عبلمة علم ُّا أنو ذكر أك أنثى، : اٝننثى اٞنشكل (ّ)
(، دستور العلماء = ِْٖأك لو ثقب ال يشبو كاحدا منهما. ينظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو )

 (.ٓٔ/ِجامع العلـو ِف اصطبلحات الفنوف )
 (ُِٕ/ِ(، الغرر البهية )ٖٖ/ٕ( ينظر: اَّموع )ْ)

 /أ/ح[.ِِٕهناية ] (ٓ)
 (ِِٕ/ُٓ( ينظر هناية اٞنطلب )ٔ)

 ِف األصل: "ما قد من" (ٕ)
 (ُِٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٕ/ُ( ينظر حاشية الرملي الكبًن )ٖ)

 ِف )ط(: "تبٌن". (ٗ)
 (.ُِٓ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )َُ)

 ([.َُٔ/ُ( ينظر: اإلسعاد ]ٓنقيق: عبد اهلل العقيل ص )ُُ)
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كقولو سفر اٝننثى معهن مظنة اٝنلوة بكل منهن فبل يتجو كجوبو يرد بأف 
غايتو أنو مظٌنة اٝنلوة  (ِ) كوهنن ثبلثة غًنه كالسفر )معو( (ُ)شرط ]الوجوب[

ال بكل منهن كما ال خيفى، كلو تطوعت ُنج كمعها  منهن، كىو جائز (ّ)باثنتٌن 
 .١نـر فمات فلها إٕنامو

 ،الركياين كظاىر تعبًنه باإلٕناـ أنو لو مات قبل اإلحراـ لزمها الرجوع (ْ)قاؿ
كىو ١نتمل بشرط أف تأمن على نفسها ِف الرجوع، كحيتمل أف ٟنا اإلحراـ مطلقا 

ا أف آمنت على نفسها ِف اٞنضي مات بعد اإلحراـ فالذم يظهر أهن/أ[ ِّ]فإف 
 .(ٔ)(ٓ)(جاز )الإدل جيٍز ٟنا التحلل ك 

ا كالثانية زكجنا أك  (ٕ)كْنب اٞنباشرة على األعمى كاٞنرأة إذا كجد األكؿ قائدن
 ((ٗ)بأجرة) (ٖ)دل يرض قائد األعمى كأحد الثبلثة )إال((ولو)١نرمنا أك نسوة ثقات، 

اٜنج   (ُُ)لت عما مٌر؛ ألهنا من أىبإف فض بذٟنا على األصحٌ  (َُ)فيجب عليها
كما اقتضاه كبلـ أصلو من أف قائد األعمى  ،(ُِ)كمؤنة احململ ِف حق احملتاج إليو
                                 

 قط من األصل. ما بٌن اٞنعقوفتٌن سا (ُ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "معهن" (ِ)
 ِف ظ ـ )ح(: "باثنٌن" (ّ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "قالو"  (ْ)
 ِف األصل: "جازه" (ٓ)
 (.ُِٓ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )ٔ)

 ِف األصل: "فاقدان" (ٕ)
  .( قولو: "إال" سقط ِف )ـ(ٖ)
  .( قولو: "بأجرة" مكرر ِف )ظ(ٗ)
 هما"ِف )ـ( )ظ( )ح(: "علي (َُ)
 ِف )ح(: "أىنة" (ُُ)
(، اخبلص الناكم ِّٕ(، اٜناكم الصغًن ص)ِٖٓ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ُِ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

171 

كالنسوة ليس كاحملـر ِف كجوب األجرة ضعيف كما أشار إليو ٗنع متأخركف، 
ج كاستقراره ال دينع كجوب اٜن (ُ)كإف خاؼ العنتكحاجة الشخص إذل النكاح 

ألف النكاح من ؛ (ْ)، خبلفا ٞنا ِف اٜناكم(ّ)كاَّموع (ِ)عليو كما رٌجحو ِف الركضة
أم ألجل  (تٍ نَ خوؼ عَ )على النسك  ((ٕ)/(ٔ)تقديم نكاح) (ٓ)لكن( و)اٞنبلذ 

كاٜنج على  ،(ٗ()ٖ))ناجزة(ألف حاجة النكاح  ؛(أولى)خوؼ الوقوع ِف الزنا 
حيج يقضى من تركتو كما علم ٣نا مر أما غًن  الرتاخي كمع ذلك إذا مات كدل

.(َُ)خائف العنت فتقدًن اٜنج لو أكذل

                                 
 (.ُِٕ/ِ(، الغرر البهية )ُّٔ/ُ)

(، ِّٗاٞنشقة كالشدة كالوقوع ِف أمر شاؽ. ينظر: اٞنغرب ِف ترتيب اٞنعرب ): العنت (ُ)
 (.ُِ/ٓتاج العركس )

 (ُّٔ/ُ(، اخبلص الناكم )ُِٖ/ِ: ركضة الطالبٌن )( ينظرِ)

 (ُٕ/ٕ( ينظر: اَّموع )ّ)

 (ِّٕ( ينظر اٜناكم الصغًن ص)ْ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "لكن"ٓ)
 ِف )ظ( )ح(: "النكاح". (ٔ)
 /ب/ـ[.ُْهناية ] (ٕ)
 : "بأجرة".ك )ظ( ( ِف األصلٖ)
٤نز كعده ك٤نزه إ٤نازا، كىو ناجز إذا حصل كمٌت. ينظر: يقاؿ: أ ،أم عاجلة: ناجزة( ٗ)

 (.ُِٓ/ِ(، أساس الببلغة )ِّٗ/َُهتذيب اللغة )
(، ُٗٓ/ِ(، العباب )ّٓٓ/ّ(، ُنر اٞنذىب )ِِٖ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )َُ)

 (.ِٕٔ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُإخبلص الناكم )
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أم ١نجور عليو بسفو ( (ْ)بسفيو وليّ ) (ّ)كجوبا بالتخفيف (ِ)/(ُ)[ووكل]
بنحو نذر قبل  (ٓ)إذا خرج لنسك مفركض عليو )كلو( ثقة ينفق عليو باٞنعركؼ

ألف زيادة النفقة حينئذ  ؛اٜنجر، كإف أحـر بو بعده أك نفل شرع فيو قبل اٜنجر
/ب[ حافظ نفقتو إذا دل خيرج إال ُّا  ِّبسبب السفر يكوف ِف مالو حَّت أجرة ]

، (ٕ)ٓنليلو ديلك (ٔ)ألف ذلك إلسقاط فرضو كمن مث )دل( ؛كما ُنثو األسنوم
أحـر بو بعد ( عفي تطوّ )أم الورل السفيو كجوبا ( ومنعو)ِنبلؼ الصِب كاَّنوف 

 زيادةَ  رٍ جْ بعد حَ )منذكر كقع منو نذره  (ٗ)أم نسك( نذر)ِف ( و) ،(ٖ)(حجر)
كليس لو ٓنليلو، كال لو أف يتحٌلل إف دل تزد  (ُُ()َُ)لسفره على نفقة اٜنصر (نفقةٍ 

بالصـو  جوازان  (لَ وتحلّ )بالزيادة  (ُْ)ما يفي (ُّ)كاف يكسب (ُِ)]أك[نفقة السفر 

                                 
  .( ِف األصل: "ككل"ُ)
 . /أ/ظ[ِٕٔهناية ]( ِ)
 .ِف )ظ(: "لتخفيف" (ّ)
 .( ِف )ح( )ظ(: "سفيو"ْ)
 .( ِف )ظ( )ح(: "لو"ٓ)
  .( سقط ِف )ظ(ٔ)
 (.ُّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٖ( ينظر اٜناكم الصغًن ص)ٕ)

 ِف األصل: "حج" (ٖ)
 ِف )ظ(: "لنسك" (ٗ)
 (ُّٕ/ُ( ينظر اخبلص الناكم )َُ)

 فِب )ظ( ك )ح(: "اٜنضر" (ُُ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك" (ُِ)
 ِف األصل: "يكتسب" (ُّ)
 ِف )ـ(: "بقي" (ُْ)
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بو  (ْ)الورل لو( وأمره) (ّ)، كإَّنا يكوف ٓنللو(ِ)بالتحٌلل (ُ)كأمره الورل إذا دل يتحٌلل
إال اٞننع من  ،، كىذا كلو من زيادتو(ٓ)لو يفي ُّا كاحملصر (حيث ال كسب)

 .ألنو ٣ننوع من اٞناؿ ؛لو بالصـومن غًن قيدَها اٞنذكور كٓنلٌ  (ٔ)التطوع كالتحٌلل
كاف عملو مقصودا باألجرة ُنيث ال جيوز لو   (ٕ)(إذا)كنظر ابن الرفعة فيما 

مث أشار إذل اٛنواب عنو بأف ىذا ال يعد  (ٗ)ٞننافعة (ٖ)التربع ألف ِف ذلك إتبلفنا
ِنبلؼ اٞناؿ الذم ِف يد الورل، كلو أفسد  (َُ)حاصبل كال يلزمو ٓنصيلو مع غناه

ليو الورل ِف القضاء، كما رٌجحو األذرعي كغًنه ٞنا مر مع كوف ع (ُُ)فرضو أنفق
 .القضاء على الفور

كما ] (ُِ))كإف قلنا ال يشرتط لو(كْنب اٞنباشرة للنسك على الذكر كغًنه 
 (و) (ُٓ)(اٟنيئات)كال فرؽ بٌن من ىو من ذكم  (ُْ)(١نمل) (ُّ)هم[إطبلقاقتضاه 

                                 
 ِف )ح(: "ٔنلل" (ُ)
 ِف )ح(: "يتخلل بالتخلل" (ِ)
 ِف )ظ( )ح(: "ٓنليلو"  (ّ)
  .( قولو: "لو" سقط ِف )ح(ْ)
 (.ُّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٖ( ينظر اٜناكم الصغًن ص)ٓ)

 ِف )ح(: "التخلل". (ٔ)
 ِف األصل: "إذ". (ٕ)
 ِف )ح(: "اتبلؼ". (ٖ)
 (.ِْ/ٕكفاية النبيو )  :( ينظرٗ)

 ِف )ح( )ـ( )ظ(: "عناه". (َُ)
 ِف )ح(: "اتفق". (ُُ)
 سقط ِف )ح( ك )ظ(. (ُِ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُّ)
 سقط ِف )ح( )ظ( )ـ(  (ُْ)
 ِف )ظ(: "اٟنبات" (ُٓ)
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إف قصر سفر بأف كاف بينو كبٌن  (ِ)(ببل مشقة/أ[ )ِْ] (مشيٍ  (ُ)ةبقدر )غًنه 
٥نو الزحف كاٜنبو (ٓ) ، كخرج )بو((ْ))فيو( (ّ)مكة دكف مرحلتٌن؛ إٍذ ال ضرر عليو

سفره إذل مكة ال إذل اٜنـر  (ٕ)كاعتربت اٞنسافة ىنا من مبدأ (ٔ)فبل جيب مطلقا
 .مثىَّ  (ٖ)/فيهما كما يأيت ِف التمتع رعاية لعدـ اٞنشقة عكس مايأيت ِف األفاقي

لزمو  (ٗ)/كظاىر كبلمهم أنو حيث كاف بينو كبٌن مكة دكف مرحلتٌن
غالبا  (ُُ)ملٓنكاف بينو كبٌن عرفة أكثر كيوجو بأف اٞنشقة حينئذ   فكإ (َُ)اٞنشي

 .على الوصوؿ إذل مكة من غًن مشقة (ُِ)مع أف الفرض قدرتو
على ركوب مرحلة كمشى  كلو كاف بينو كبٌن مكة أكثر من مرحلتٌن كقدر

 .اٞنرحلة األخرل من غًن مشقة فهل يلزمو ذلك فيو كبلـ ذكرتو ِف اٜناشية
كما اقتضاه إطبلقهم بسبب قدره على مر ٌ  (ُّ)جيب أيضا على )ما(( و)

بأف كجد مكتسب كفاية أىلو كدل جيد ما  (سفره رَ صُ إف قَ  اـأليّ  كسب يوـٍ )

                                 
 .( ِف )ح(: "بقدر"ُ)
 سقط من )ـ(. (ِ)
 (.ُّٕ/ُخبلص الناكم )( ينظر: إّ)

 سقط من )ـ(  (ْ)
 سقط من )ـ(  (ٓ)
 (ُٗٓ/ِ(، العباب )ِٕٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٔ)

 ِف )ظ(: "ابتداء" (ٕ)
 /أ/ح[.ِّٕهناية ] (ٖ)
 /أ/ـ[.ُٓهناية ] (ٗ)
 (ِْٓ/ّ( ينظر هناية احملتاج )َُ)

 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ٓنتمل" (ُُ)
 ِف )ح(: "قدرت" (ُِ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "من" (ُّ)
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 يـو كفاية أياـ كبينو كبٌن مكة دكف يصرفو إذل الزاد ككاف يكتسب ِف سفره ِف
، ِنبلؼ ما إذا (ُ)مرحلتٌن فيلزمو اٝنركج حينئذ للنسك؛ الستغنائو بكسبو

كاف السفر طويبل؛ النقطاعو عن  (ْ)كفاية يـو بيـو أك (ّ)]يكتسب[ (ِ))كاف(
 .(ٓ)الكسب أياـ اٜنج ِف األكؿ؛ كلعظم اٞنشقة ِف الثاين

لو /ب[ ِْ]أف يتيسر  السابق أنو ال بدٌ  من التعليل ان كُنث األذرعي أخذ
كاألسنوم أنو لو كاف يقدر ِف اٜنضر على أف  ،الكسب ِف أكؿ يـو من خركجو

ألهنم إذا ألزموه بو ِف  ؛يكتسب ِف يـو ما يكفيو لو كللحج لزمو إف قصر السفر
 (ٕ) ه بأف )انتفاء(كلك ردٌ  (ٔ)السفر ففي اٜنضر أكذل، ككذا إف طاؿ النتفاء احملذكر

يكلف  (ٗ)فبل ،كىو ال جيب كما يأيت ،الوجوب (ٖ)كسبو ِف اٜنضر ٓنصيل لسبب
 (َُ)/كيفرؽ بينو كبٌن من يقدر على الكسب ِف السفر ،الكسب ِف اٜنضر مطلقا

يعد مستطيعا للسفر قبل الشركع فيو كلو قبل ٓنصيل الكسب كىذا  (ُُ)بأف ذاؾ
أنو ال يقدر على  ال يعد مستطيعا لو إال بعد حصوؿ الكسب؛ ألف الفرض

                                 
 (.ِٔٔ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )ِِٖ/ِالطالبٌن )( ينظر: ركضة ُ)

 قولو: "كاف" سقط من )ـ(. (ِ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. (ّ)
 ِف )ـ(: "ك". (ْ)
 (.ِٔٔ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )َُْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٓ)

 (ِْٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٔ/ُ) (، أسىن اٞنطالبْٓٔ/ُينظر: العباب ) (ٔ)
 سقط من )ظ( )ح( )ـ(  (ٕ)
 ِف ـ: "السبب" (ٖ)
 ِف )ـ(: "كال" (ٗ)
 . /ب/ظ[ِٕٔهناية ]( َُ)
 ِف )ح(: "ذلك" (ُُ)
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فؤلنو إذا دل  كأيضان  ،ٓنصيلو ٞنا مرٌ  (ُ) (الكسب)الكسب ِف السفر فبل جيب عليو 
 هؤ اإليفجياب حٌق اهلل تعاذل بل حق األدمي فئل (ِ)جيب عليو الكسب إليفاء

 (ٓ)اٜنجة إذل زكاؿ ثالث عشرة سابع (ْ)]زكاؿ[ ألهنا من ؛، كأياـ اٜنج ستة(ّ)ذلأكٍ 
كدل  (ٖ)(ٕ)مع ٓنديده بذلك فيو اعتبار ٕناـ الطرفٌن تغليبا (ٔ)ا سبعةفقوؿ اَّموع إهن

كقدرىا ابن  (ٗ)يتعرض الشيخاف لعدد األياـ ِف قوٟنم ككسب يـو ألياـ
 .(ُِ)بثبلثة( ُُ)[(َُ)(النقيب)

                                 
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ُ)
 ِف )ـ( )ظ(: "إليفائو" (ِ)
 (.ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)
 ساقط من األصل.  (ْ)
 (.ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )ِٔٔ/ِ(، الغرر البهية )ْْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)
 ِف )ح(: "أنو كسبعة" (ٔ)
 سقط من )ح(.  (ٕ)
 (.ٔٔ/ٕينظر: اَّموع ) (ٖ)
 (.ٔٔ/ٕ(، اَّموع )ُْ/ٖينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
شافعي، اٞنعركؼ ( ىو: شهاب الدين، أبو العباس، أ٘ند بن لؤلؤ بن عبد اهلل الركمي الَُ)

كتفقو على السنباطي كالسبكي،  ، ربٌاه أحد األمراء كأعتقو كجعلو نقيبان،بابن النًَّقيب
ة الناسك، مات كمن كتبو: تسهيل اٟنداية كٓنصيل الكفاية، كعمدة السالك كعد

 ىػ(.ٕٗٔبالطاعوف سنة )
 (.ََِ/ُ(، األعبلـ للزركلي )ِِٖ/ُ(، الدرر الكامنة )َِّ/ْينظر: السلوؾ )     
 )ابن النقيب( سقط من )ح(. (ُُ)
 (.ِّْ/ّينظر هناية احملتاج ) (ُِ)
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كاستنبط األسنوم من التعليل بانقطاعو عن الكسب أياـ اٜنج أهنا ستة، 
ؿ: كىي أياـ اٜنج من خركج الناس غالبا كىو من أكؿ الثامن إذل آخر الثالث قا

اإلسعاد أف  كقوؿ (ّ) ]كىذا ِف حق من دل ينفر النفر األكؿ[ ،(ِ)//أ[ِٓ] (ُ)عشر
أقرب ألف ٓنصيل أعماؿ اٜنج كالعمرة ٕنٌتعا كإفرادا ٣نكن ِف  كبلـ ابن النقيب

 .(ْ)أياـثبلثة 
األركاف كرمي ٗنرة العقبة؛ ألٌف لو مدخبل ِف التحٌلل من  :كاٞنراد باألعماؿ

بل ؛ (ٔ)ِف يـو عرفة كيـو النحر فيو نظر (ٓ)اٜنج كالقارف ديكنو ٓنصيل أعماٟنا
ألف الغالب أف اٞنكتسب ِف ىذه األياـ السٌتة ال جيد  ؛األقرب ما قالو األسنوم

كِف اٜنادم  ،كثًنة  ننان ب لو يـو الثامن يفوت عليو سمن يستعملو؛ كألف الزاـ الكس
عشر كالثاين عشر كالثالث عشر إف دل ينفر يفوت عليو أيضا الرمي ِف الوقت 

الكثًنة اليت يفوت فيها ٥نو ثلث النهار فكأف اعتبار  (ٕ)الفاضل كٓنصيل سننو
لعمرة االكتفاء كاألكجو ِف ا ،ما ُنثو الشارح أيضان  (ٗ)كبذلك يندفع (ٖ)نة أكذلالس  

 .(َُ)ي يـوثكىو ٥نو ثل ،ّنا يسع أفعاٟنا غالبان 

                                 
 (.ْْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُ)
 /ب/ـ[.ُٓهناية ] (ِ)
 ساقط من األصل.  (ّ)
 (.ُْٔسعاد بشرح اإلرشاد ص)ينظر اإل (ْ)
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "أعماٟنما" (ٓ)
 (.ِّْ/ّينظر هناية احملتاج ) (ٔ)
 ِف األصل: "سببو" (ٕ)
 (ِْٕ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٖ)
 ِف )ظ(: "تندفع" (ٗ)
 (ِّْ/ّينظر هناية احملتاج ) (َُ)
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عتماد على كاال ،ه اٝنركج للحج إظهارا للتوكل: قاؿ اٞناكردٌم يكر فرع 
، نعم (ّ)سٌن لو كال جيب (ِ)نفسو ِف الطريق )بكفايتو(( ُ)اٞنسألة، فإف أمكنو تأجًن

فضل من حجو، بالكسب لعيالو أ (ْ)/مَّت حضر ١نل اٜنج لزمو، كاشتغالو
 .(ٓ)انتهى

 الإ ٘نلو على ما إذا دل يرتتب على حجو ضياعهم ك يتعٌٌن  ،ما قالو أحرل
كدل حيج حَّت أفلس /ب[ ِٓ]لو استطاع  :حـر كما ىو ظاىر كِف اإلحياء

قدر كإاٌل لزمو سؤاؿ الزكاة كالصدقة، فإف  (ٕ)اٝنركج ككسب كفايتو، إف (ٔ)و[لزم]
 .ٞنن نظر فيو خبلفان  ،متجو ، انتهى، كىو(ٖ)ترؾ مات عاصيان 

العمرة لتوفر شرائطو فيو  كإف كاف شابا من كجب عليو اٜنج أك (ويعصى)
حّج )مضٌي زمن  (بعد) (ٗ)حصل لو بعد مضي زمن اعتمار الناس أك(بموت)

بأف مات بعد انتصاؼ ليلة النحر كمضي إمكاف الرمي كالطواؼ مع  (الناس
، كلو دل ترجع القافلة الستقرار الوجوب (َُ) (لو ليبل)األمن ِف السًن إذل مكة 

                                 
 )ظ(  ِف األصل )ـ( )ح(: "تأخًن" كما أثبت من (ُ)
 ِف )ـ(: "لكفايتو" (ِ)
 (ْْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُٗٓ/ِ(، العباب )ّْٓ/ّينظر: ُنر اٞنذىب ) (ّ)
 /ب/ح[.ِّٕهناية ] (ْ)
 (ِْٕ/ّ(، هناية احملتاج )ُِْ/ِينظر: مغين احملتاج ) (ٓ)
"، كاٞنثبت من )ـ( ك )ح( ك )ظ(. (ٔ)  ِف األصل: "لـز
 زيادة ِف )ظ(: "كإال قد إف" (ٕ)
 (.ّٓ/ْحياء )اإل( ٖ)
 .( ِف )ح(: "لو"ٗ)
 سقط ِف )ظ(  (َُ)
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من  (ٓ)اإلحجاج (ْ)فيلـز (ّ)ال التفويت (ِ) جوز التأخًن ]لو[ (ُ)عليو؛ كألنو )إَّنا(
، فبل تقصًن ما دل (ٖ)الصبلة بأف آخر كقتها معلـو (ٕ)، كفارؽ نظًنه ِف(ٔ)تركتو

قبلو أشعر  ، كاإلباحة ِف اٜنج بشرط اٞنبادرة قبل اٞنوت فإذا مات(ٗ)يؤخر عنو
اٜناؿ بالتقصًن كإَّنا اعترب إمكاف الرمي كإف دل يكن ركنا ألف لو دخبل ِف التحلل 

 .(ُُ)كجوبو فيبعد العصياف بدكنو (َُ)/مع
بناء على أنو ركن  ؛كُنث األسنوم أنو ال بد من زمن يسع اٜنلق أك التقصًن

 .(ُّ)سعى بعد طواؼ القدـك (ُِ)(يكن)ككذلك السعي إف دل 
كىو  ،مكاف إزالة ثبلث شعراتإل (ُ)ال حيتاج إذل زمن (ُْ)/كؿبأف األ كردٌ 

ألف  ؛كبأف الثاين ال كجو العتباره ،سائر إذل مكة فيندرج زمنو ِف زمن السًن إليها
 .زمن ديكن فيو إيقاع حج ٠نزم يمض/أ[ ِٔ]القصد 

                                 
 سقط ِف )ـ(  (ُ)
 سقط من األصل ك )ظ(  (ِ)
 (ِّٕ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ّ)
 ِف )ـ(: "فيلزمو". (ْ)
 ِف األصل: "االحجاـ". (ٓ)
 ِف )ح(: "تركة" (ٔ)
 ِف األصل: "من" (ٕ)
(ٖ) "  ِف )ح(: "مغلـو
 (ِْٕ/ِالغرر البهية )ينظر:  (ٗ)
 /أ/ـ[.ُٔهناية ] (َُ)
 (ِْٕ/ِينظر: الغرر البهية ) (ُُ)
 سقط من )ظ(  (ُِ)
 (ِْٕ/ِينظر: الغرر البهية ) (ُّ)
 . /أ/ظ[ِٖٔهناية ]( ُْ)
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كالرد األٌكؿ ظاىر، كالثاين فاسد؛ إذ لو كاف اٞنراد ما ذكر دل يشرتط مضي 
كاف الرمي ألف اٜنج اَّزم ال يتوقف عليو، كيتوقف على السعي؛ ألنو ركن زمن إم

فإف أريد توقف التحلل الثاين فهو متوقف عليهما كاٜناصل أف الذم يتجو أنو ال 
حج بلده تقدديو بأف  (ِ)بد من مضي زمن ديكن فيو السعي أيضا إال إذا أمكن

 .اعتربت عادهتمكصلوا كقد بقي ما يسعو قبل الوقوؼ فإف دل حيجوا 
كينبغي اعتبار ٜنظة ٞنبيت مزدلفة ألنو كاجب على اٞنعتمد كالرمي، نعم يأيت 

زمن أما إذا مات  (ّ)االكتفاء فيو باٞنركر فيها بعد النصف فحينئذ ال يشرتط )لو(
 .(ْ)قبل مضي ما مر فبل عصياف لتبٌن عدـ الوجوب ألنو باف أف ال إمكاف

أف يتلف مالو قبل موتو أك بعده قبل  (ٓ) (بٌن)كال فرؽ ِف ىذه اٜنالة 
كإَّنا يعصى ِف اٜنالة  (ٔ)حجهم كإياُّم أك بينهما أك بعدَها أك دل يتلف أصبل

ياُّم إذل بلده إقبل  (مالو بعد تلف)إف مات ( ال)األكذل أف مات قبل تلف مالو 
ألف نفقة اإلياب  ؛(ٗ)بعده (ٖ)كىو كاضح أك (ٕ)فبل يعصى سواء أتلف قبل حجهم

ِنبلؼ ما لو  ،الوجوب عنو قبل أف ديوت بتلف اٞناؿ (َُ)منها )فسقط( ال بدٌ 
                                 

 زيادة ِف )ظ(: "زمن إمكاف الرمي" (ُ)
(ِ) "  ِف )ح(: "يلـز
 سقط من )ـ(  (ّ)
 (ِْٕ/ِ) (، الغرر البهيةُّٕ/ُينظر: اخبلص الناكم ) (ْ)
 سقط ِف )ظ(  (ٓ)
 (ِٕٓ/ِ(، الغرر البهية )ُّٖ/ُينظر: اخبلص الناكم ) (ٔ)
 ِف )ح(: "حجتهم" (ٕ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أـ" (ٖ)
 (.ِٕٓ/ِ(، الغرر البهية )ِّٖينظر: اٜناكم الصغًن ص) (ٗ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "فيسقط (َُ)
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بعد إياُّم أـ قبلو؛ ألنو  (ِ)سواء أتلف/ب[ ِٔ]، (ُ)قضىتلف بعد موتو فإنو ي
ذلك   (ّ)كما مشل  ،باٞنوت استغىن عن الرجوع، ككذا لو مات بعد حجهم كإياُّم

أك  (ْ)و كبٌن اٜنج كاإليابكلو قولو ديوت بعد حج الناس ِنبلؼ تلفو قبل موت
قبل إياُّم  وقبلهما كما مشلو قولو: ال بعد تلف مالو قبل إياُّم أك مات بعد عضب

 .لو مات بعدَها فبل يعصى أيضا، ِنبلؼ ما
 (ٓ)حهاِف صور اٞنوت كىي ٙنسة عشر كما أشرت إليها ككضٌ  كٗنيع ما مرٌ 

(ٔ)القونوم
، لكن لو دل يتلف (ٖ)(ٕ)يأيت ِف العضب )الذم زاده اٞنصنف( ،كغًنه 

؛ (ُُ)أك بٌن حجهم كإياُّم دل يعص (َُ)/الناس (ٗ)/مالو كلكنو عضب قبل حج
 .(ُِ)االستطاعة ِف مدة الرجوع ال بٌد منها، ِنبلؼ نظًن الثانية ِف اٞنوت

                                 
 ِف )ح، ظ، ـ(: "يعصى". (ُ)
 ِف )ـ(: "تلف" (ِ)
 ظ(: "مشل قولو"ِف ) (ّ)
 ِف )ح(: "اآليات" (ْ)
 ِف األصل كظ: "صححها" (ٓ)
، كرل قضاء ( ىو: الشيخ، عبلء الدين، أبو اٜنسن، علي بن إٚناعيل بن يوسف القونومٔ)

هاج اٜنليمي، كاختصر اٞنعادل ِف الشاـ، كصنف شرح اٜناكم الصغًن، كاختصر من
 ىػ(.ِٕٗاألصوؿ، مات ِف ذم القعدة سنة )

 (.ِْٔ/ْ(، األعبلـ للزركلي )ُّْ/َُينظر: طبقات الشافعية الكربل ) 
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ٕ)
 (ِٕٓ-ِْٕ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)
 /أ/ح[.ِْٕهناية ] (ٗ)
 /ب/ـ[.ُٔهناية ] (َُ)
 (ِٕٓ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُينظر إخبلص الناكم ) (ُُ)
 (ِٕٓ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ُِ)
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لو عضب قبل حٌجهم مث ىلك مالو بٌن حجهم كإياُّم أك  :كقوؿ الشارح
االستنابة،  (ّ)إف أمكنت (ِ)عصىالظاىر أنٌو يف ،دل يهلك مالو أصبل أك (ُ)بعده

من أف االستطاعة ِف مدة  (ْ)رتقر كإف كاف ِف نظًنه من اٞنوت ال يعصى يرد ّنا 
كال شاىد لو ِف قوؿ  (ٔ)كّنا يأيت ِف رده كبلـ اٜناكم (ٓ)الرجوع ال بد منها

 كما يأيت  (ٕ)اٞنصنف اآليت كيضيق عليو ألف الصورة مث فيمن عضب بعد إياُّم
ياف فيما لو عضب بٌن اٜنٌج كاإلياب سواء أىلك مالو قبل صككذا يرد ُنثو الع

أك بعدَها  ،(قبل إيابهم( َُ)عضبو)بعد ( (ٗ)أو)قبل إياُّم /أ[ ِٕ] (ٖ)عضبو
قبل  (ُّ)لومكفيما لو عضب بعد حجهم كإياُّم، كتلف ع ،(ُِ)يهلك (ُُ)كدل

 .(ُْ) ِف العمرةبعد حجهم قبل إياُّم، كىذه الصور الثبلثوف تأيت عضبو

                                 
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "بعدَها" (ُ)
 ِف )ـ( )ح(" "يقضي" (ِ)
 ِف )ح(: "أمكن" (ّ)
 ِف )ـ(: "ما" (ْ)
 (ِٕٓ/ِينظر: الغرر البهية ) (ٓ)
 (ِّٗينظر اٜناكم الصغًن ص) (ٔ)
 (ُّٖ/ُينظر إخبلص الناكم ) (ٕ)
 زيادة ِف )ظ(: "عضبو بعد حجهم" (ٖ)
 .( ِف )ـ(: "أـ"ٗ)
 .( ِف )ظ(: "عضبهم"َُ)
 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "أك دل" (ُُ)
 (ِْٕ/ِينظر: الغرر البهية ) (ُِ)
 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "ما لو" (ُّ)
 (ِٕٓ/ِينظر: الغرر البهية ) (ُْ)
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ككبلـ اٜناكم يقتضي أنو يعصى فيما إذا عضب بعد حج الناس مث ىلك 
ألف دكاـ االستطاعة إذل العود  ؛كفيو نظر ،(ُ)مالو قبل إياُّم قياسا على اٞنوت

كىذا ليس كذلك  ،زاد كراحلة يثبت عليها ببل مشقة شديدة شرط كمنها كجود
سقط الوجوب بتلف اٞناؿ قبل اإلياب مع بقي مالو كإذا ( ِ)فهو غًن مستطيع )إف(

 .الرجوع (ْ)قبلو أكذل لتعذر (ّ)إمكاف الكسب ِف طريقو فسقوطو )بالعضب(
ككبلـ الشيخٌن يدؿ على أف ال كجوب على من طرأ عليو العضب إال 

لتبٌٌن استغنائو  ؛كىو ال حيصل ِف حقو إال بالعود ِنبلؼ اٞنيت (ٔ)اإلمكاف (ٓ)/عند
من أف استطاعة اٞنعضوب ٓنصل  كال نظر ىنا إذل ما مرٌ  ،كما مرٌ عن العود باٞنوت  

كمن طرأ  ،ألف العصياف ىنا للتقصًن ؛(ٖ)يـو االستئجار فقط (ٕ)ّنلك األجرة كنفقة
ألنو كاف ٢ناطبا باٞنباشرة ٣ننوعنا من  ؛عليو العضب قبل إمكاف العود غًن مقصر

 ./ب[ِٕ](ٗ)ب كدل تدـاالستئجار، كشرط كجوُّا دكاـ االستطاعة إذل اإليا
كلو تلف ماؿ اٜني قبل إمكاف رجوع القافلة دل يستقر الوجوب كما مر كإف 
حضرت القافلة اليت ديكنو الرجوع معها فتحللت أك صابرت اإلحراـ كفات الوقت، 

                                 
 (ِّٖينظر اٜناكم الصغًن ص) (ُ)
 ـ( )ظ( )ح(: "كإف"ِف ) (ِ)
 ِف )ـ(: "بعضب" (ّ)
 (ُّٖ/ُينظر إخبلص الناكم ) (ْ)
 . /ب/ظ[ِٖٔهناية ]( ٓ)
 (َّٕ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 ِف )ح(: "أك نفقة"(ٕ)
 زيادة ِف )ظ(: "ال كشرط كجوُّا فقط" (ٖ)
 (ُّٖ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٗ)
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 (ِ)عدـ استطاعتو ىذه السنة فإف سلكوا طريقا آخر (ُ)دل يستقر عليو لتبٌن
 (ٔ)/حي كمالو باؽ استقر عليو (ٓ)انية مثبل كىوالث (ْ)(السنة)ِف  (ّ)كأطلقوا
كمن ٕنكن من اٜنج سنٌن فلم حيج مث مات أك عضب بعد بلوغو عصى  (ٕ)لتمكنو

 (ٗ)بعد موتو أك عضبو فسقو (ٖ)من آخر سىن االمكاف؛ ٛنواز التأخًن إليها فتبٌن
ِف بشهادتو  (َُ)ككذا فيما بعدىا ِف اٞنعضوب إذل أف حيج عنو، فبل حيكم)فيها 

من كارث ىذا اٞنيت  كعلى كل (ُِ)(، كينقض ما شهد بو فيها(ُُ)تلك اٞندة
 .(ُّ)كاٞنعضوب االستنابة فورا للتقصًن إما من عضب قبل بلوغو فلو تأخًن االستنابة

 على إنساف فخشي العضب أك تلف مالو (ُْ)اٜنج كالعمرة( وإف وجب)
ذٌمتو بأف  (ُٓ)طبلقهم، لزمو اٞنبادرة ُّما، أك كلـزلو على نذكر كما اقتضاه إك 

                                 
 ِف )ـ(: "لنتبٌن" (ُ)
 ِف )ـ(: "أخرل" (ِ)
 ِف )ح( ك )ظ(: "أك أطلقوا"  (ّ)
 ِف )ظ(: "الثانية" مكررة سقط ِف )ح(  (ْ)
 ِف )ح(: "كىي" (ٓ)
 /أ/ـ[.ُٕهناية ] (ٔ)
 (ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٕ)
 ِف )ح( )ظ(: "فيتبٌن" (ٖ)
 (ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٗ)
 ِف ع: "٥نكم" (َُ)
 ِف )ظ(: "السنة" (ُُ)
 ما بٌن القوسٌن مكرر ِف )ظ(  (ُِ)
 (ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّٖ-َّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُّ)
 .( ِف )ظ( )ـ( )ح(: "أك العمرة"ُْ)
(ُٓ" " كِف )ظ(: "كلـز  .( ِف )ـ( )ح(: "أك لـز
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عصى )بعد إياُّم ( فعضب)دامت استطاعتو، من كقت خركج الناس إذل إياُّم 
اكم أم: ال جيربه اٜن (ُ)(وال ُيجبرعليو األداء باالستنابة فوران؛ لتقصًنه، ) (وَتضي ق

 كال ينوب عنو كإف كجبا فورا ِف حقٌ  (ْ)منهما (ّ)[مطيع] (ِ)على استئجار أك إنابة
 مطلقا ِف اإلنابة كبعد يساره ِف االستئجار؛ ألف مبىن اٜنجٌ /أ[ ِٖ]من عضب 

 .( ٓ)فيو للغًن ِنبلؼ الزكاة على الرتاخي؛ كألنو ال حقٌ 
ه األسنوم بأنو ال ردٌ  (ٔ)ِف اَّموع ِف اإلنابة من أف اٜناكم يلزمو ُّا كما

 .(ٕ)فرؽ بينها كبٌن االستئجار
 (ٖ)غ[سا ]إذ ال كلفة فيها كال ماؿ  ؛كقد جياب بإمكاف الفرؽ ألهنا أحق

األمر باٞنعركؼ دكف االستئجار؛ ألنو يتوقف على  (ٗ)للحاكم أمره ُّا من )باب(
 (شفي) (َُ)(فإو )عقد، كاإلكراه عليو ُنٌق إَّنا يكوف حيث تعلق بآدمي 

كقوع النسك  (نتبيّ ) )مستنيب( ِف حٌج أك عمرة من عضبو (ُُ)عضوبم
 .(ُْ)فساد اإلجارة لعدـ جواز االستنابة (ُّ)لتبٌٌن  (ُِ))ال لو تطوعا(

                                 
 .( ِف )ح(: "كال جيًن"ُ)
 ِف األصل: "كإنابة" (ِ)
 بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ما  (ّ)
 زيادة: "امتنع منهما" ِف األصل )ظ( )ح( (ْ)
 (ِّٗ(، اٜناكم الصغًن ص)َّٖ-َّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٓ)
 (ٔٗ/ٕينظر: اَّموع ) (ٔ)
 (.ُْٓ/ُ( أسىن اٞنطالب )ٕ)

 ( ِف )ـ(: )ساغ(، ِف: )ظ()ح(: "فيساغ"ٖ)

 ( ِف )ـ(: "أف"ٗ)

  كاضح ِف )ظ(( قولو: "كأف" غًنَُ)

 ( قولو: "معضوب" غًن كاضح ِف )ظ(ُُ)

 ( ِف )ـ(: "تطوعا ال لو"، ِف )ح(: "تطوعان ألنو"ُِ)

 ( ِف )ظ(: "ليتبٌن"ُّ)

 ( ُّٖ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٗينظر اٜناكم الصغًن ص) (ُْ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

186 

، (ِ()ُ)(بعملو)تفع األجًن األجرة إف كاف قبضها؛ ألف اٞنستأجر دل ين (وردّ )
 (ٔ)نفع (ٓ)]يقع[ دل اٜنج كأجًنه مث استحق األجرة كإف (ْ)/اٞنعضوب (ّ)كلو حضر

حجو عن اٞنعضوب كيفرؽ بينو كبٌن ما قبلو بأف عقد اإلجارة ىنا صحيح ظاىرا 
األجًن منفعتو كاٞنانع إَّنا ىو  ؿى ذى استمراره كقد بى  (ٕ)كباطنا لتحقق العجز عنده مع

ٌٌن فسادىا؛ لعدـ كجود يتبفإف اإلجارة بالشفاء  ؛جر ِنبلفو مثىَّ من جهة اٞنستأ
 .مث ال مانع منو ألبتة ِنبلفو ىنا (ٗ)/فاٞنستأجر (ٖ)شرطها باطنا حاؿ العقد كأيضا

ٜنج كىي اليت ال توجد ا اٜنج كالعمرة إما أركاف /ب[ِٖ] كاعلم أٌف أفعاؿ
، كإما سنن (َُ)اٞناىية بدكهنا كال جيرب تركها بدـ، كإما كاجبات، كىي اليت ْنرب بو

 ،(ُُ)(إلحراـا)أم ركن )كٌل( منهما  (وركنهما) ِف تركها كال إمث، جربمكملة ال 
 (ُّ)(النية)شرعا على ىذه  (ُِ)الدخوؿ ِف النسك لئلٗناع كىو كما يطلق كىو نية

                                 
 (ٗٗ/ٕ(، اَّموع )ُِ/ٓ(، ُنر اٞنذىب )َُْ/ْينظر هناية اٞنطلب ) (ُ)
 (( ِف األصل: )بعلموِ)

 ( ِف )ح(: "قصد"ّ)

 /ب/ح[.ِْٕهناية ] (ْ)
 ساقط من األصل. (ٓ)
 ( قولو: "نفع" سقط ِف )ـ()ظ()ح(.ٔ)

 ( ِف )ـ( زاد بعد ىذه الكلمة )كإف دل يقع(.ٕ)

 ( قولو: "كأيضان" سقط ِف )ظ( )ح(ٖ)

 /ب/ـ[.ُٕهناية ] (ٗ)
 (.ِٖٓ/ِاج )(، مغين احملتَِٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٗ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (َُ)
 (ُّٗ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ُُ)
 ِف )ح(: "نطلق" (ُِ)
 ِف االصل: "السنة" (ُّ)
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النسك كاألكؿ ىو اٞنراد بقوٟنم  (ِ)ا على الدخوؿ ِف حرمة أمور بنيةأيض (ُ)يطلق
كال جيب  (ٓ)اٞنراد بقوٟنم ينعقد اإلحراـ بالنية (ْ) (ىو (ّ)/الثاين) اإلحراـ ركن، ك

 (ووقتو)التعرض ىنا للفرض اتفاقا، ككل من اإلحرامٌن لو ميقات زماين كمكاين، 
يـو ( إلى صبح (ٕ)شواؿ)ابتداء ( من): (لحج)أف يكوف  (ٔ) أم: )اإلحراـ(

ٱ ) رضي اهلل عنهم قولو تعاذل:  (ٗ)ر بو ٗنع من الصحابةكما فسٌ   (ٖ)(النحر)

(ٻ ٻ
إذ فعلو ال حيتاج إذل أشهر،  ؛أم كقت اإلحراـ بو ذلك (َُ)

 (ُِ)على شهرين كبعض شهر تغليبا أك إطبلقا للجمع على ما )فوؽ( (ُُ)كأطلقها
الواحد كظاىر كبلمو كغًنه أنو يصح إحرامو باٜنج إذا ضاؽ زمن الوقوؼ عن 

كفرؽ بينو كبٌن نظًنه ِف اٛنمعة ببقاء اٜنج حجا  ،إدراكو كبو صرح الركياينٌ 

                                 
 ِف )ظ(: "تطلق" (ُ)
 ِف )ـ(: "نية" (ِ)
 /أ/ظ[ كِف )ـ(: "ال ينامي"ِٗٔهناية ]( ّ)
 ما بٌن القوسٌن سقط من )ح(  (ْ)
(، ّّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُّٗ/ُ(، اخبلص الناكم )ِّٓ/ٕينظر: اَّموع )(ٓ)

 (ْٖٕ/ُمغين احملتاج )
 ( ِف )ـ(: "لبلحراـ".ٔ)
 ( زيادة ِف )ـ(: "يـو شواؿ".ٕ)
 (.ِٔٓ/ّ(، هناية احملتاج )ُّٗ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٗينظر اٜناكم الصغًن ص) (ٖ)
 كابن عباس، كابن مسعود، كابن الزبًن، ينظر: سنن الدارقطين، السنن الكربل للبيهقي.(ٗ)
 (. ُٕٗاآلية )( سورة البقرة، َُ)
 ِف األصل: "كأطلق كأطلقها" زيادة (ُُ)
 ِف )ـ(: "فرؽ" (ُِ)
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الوقوؼ ِنبلؼ اٛنمعة، كلو اجتهدكا ِف شهر اٜنج كأحرموا فباف اٝنطأ  (ُ)يفوت
عمرة  (ِ)اشر غلطا كقيل ينعقدينعقد حجا كالوقوؼ ِف الع/أ[: ِٗ]عاما فقيل 

كىو الذم يتجو ترجيحو أخذ بعمـو كبلمهم ىنا كيفرؽ بأف الغلط مث يقع كثًنا 
فاقتضت اٜناجة بل الضركرة اٞنسا١نة بو كىنا ال يقع إال نادرا فلم يعترب كلو 

للحجيج العاـ ]كأيضا فالغلط ىنا إَّنا ينشأ عن تقصًن ِنبلفو مث؛  (ّ)]بالنسبة[
كأيضا فالغلط ىنا  (ْ) عن كوف اٟنبلؿ غٌم عليهم كىذا ال حيلة ِف دفعو[فإنو ينشأ 

كإف كاف  (ٔ) العبادة على كقتها فهو كالوقوؼ ]ِف الثامن[(ٓ)إف كاف بتقدًن
 .(ٕ)بتأخًنىا عنو فهو كالوقوؼ ِف اٜنادم عشر كسيأيت أهنما ال جيزءاف

٠نزئة عن  (مرةيقع ع)أم قبل شواؿ ( قبلو)اإلحراـ باٜنج أك مطلقنا ( و)
كإف كاف عاٞنا؛ لشدة لزـك اإلحراـ ال انعقاده  (ٖ)أحـر بو حينئذ (لحالؿ)فرضها 

فإذا دل يقبل الوقت ما أحـر بو انصرؼ  (َُ)اٞنفسد على ما يأيت (ٗ)[اٛنماع]مع 

                                 
 ِف )ـ( )ح(: "بقوت" (ُ)
 ِف )ـ(: "تنعقد" (ِ)
 ساقط من األصل.  (ّ)
(، هناية احملتاج ِّْ/ُخبلص الناكم )(، إّٖٕ-ّٕٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ْ)

(ّ/ْٕٓ.) 
 ِف )ظ(: "بتقدـ". (ٓ)
 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٔ)
 (ِٕٓ/ّ(، هناية احملتاج )ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ُُّ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٕ)
خبلص الناكم (، إِّٗ(، اٜناكم الصغًن ص)ّّٓ/ِ)ينظر: ركضة الطالبٌن  (ٖ)

(ُ/ُّٗ). 
 ِف األصل: "اٛنماعة" (ٗ)
 ِف )ـ(: "سيأيت" (َُ)
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 (ُ) إذل ما يقبلو، كلو أحـر قبل أشهره مث شك ىل أحـر ُنٌج أك عمرة، )فهو(
كاف حجا   (ّ)ِف أشهره ]أك قبلو[ (ِ)/شٌك ىل كاف إحراموعمرة أك أحـر ُنٌج، مثٌ 

 (ٓ)ألنو تيقن إحرامو اآلف كشك ِف تقدمو ؛(ْ)كما ِف اَّموع عن الصيمرم
القاعدة ِف كل حادث  (ٔ)كاألصل عدمو كأصل عدـ دخوؿ أشهره عارضو )أف(

 .على من نظر ِف ذلك/ب[ ِٗ]تقديره بأقرب زمن كبو يرد 
ا لو أحـر بأحد النسكٌن مث نسيو كخرج بقولو من كم  ،كاألكذل االحتياط

كاف ١نرما بعمرة فأحـر ُنج قبل كقتو فإف إحرامو يلغو؛   (ٕ)(ما لو)زيادتو ٜنبلؿ 
 (ٗ)كال عمرة ألهنا ال تدخل على العمرة (ٖ)(غًن أشهره)إذ ال ينعقد حجا ِف 

                                 
 .ِف )ـ( )ظ( )ح(: "كاف" (ُ)
 /أ/ـ[.ُٖهناية ] (ِ)
 من األصل.  ساقط (ّ)
أحد أئمة الشافعية  ،عبد الواحد بن اٜنسٌن الصيمرم البصرم ،( ىو: أبو القاسمْ)

كتفقو بصاحبو أِب الفياض  ،حضر ٠نلس القاضي أِب حامد اٞنركذم ،كأصحاب الوجوه
، كاإلرشاد شرح الكفاية ،كالكفايةلو كتاب: اإليضاح،  ،أخذ عنو اٞناكردمك  ،البصرم

 ىػ(.ّٖٔتوِف سنة )
(، طبقات ابن ِٓٔ/ِ(، هتذيب األٚناء )ُِٓينظر: طبقات الفقهاء للشًنازم ص)     

 (.ُٖٓ/ُقاضي شهبة )
 (ُّْ/ٕينظر: اَّموع ) (ٓ)
 ِف )ـ(: "كأف" (ٔ)
 سقط ِف )ـ(  (ٕ)
 ِف )ظ(: "غًنه" (ٖ)
(، إخبلص الناكم ِّٗ(، اٜناكم الصغًن ص)ُُّ/ِالطالبٌن ) ينظر: ركضة (ٗ)

(ُ/ُّٖ.) 
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ات اعتمر ثبلث مر  ٞنا صٌح أنو ، (ِ)(أبًدا (ُ)لعمرة)كقت اإلحراـ ( و)
، أم: ِف ثبلثة أعواـ، كأنو اعتمر عمرة ِف (ّ)متفرقات ِف ذم القعدة

عمرة ِف )) :و قاؿأنٌ ك  ،(ٕ()ٔ)كإف أنكرتو عائشة )رضي اهلل عنها( (ٓ)(ْ)/رجب

                                 
 ِف )ظ(: "بعمرة". (ُ)
(، ركضة الطالبٌن ُّٖ/ُخبلص الناكم ): إ(، ينظرِّٗينظر اٜناكم الصغًن ص) (ِ)

(ِ/ُُّ.) 
(، من حديث عمرك بن شعيب عن ٖٓٔٔ( برقم )ِٕٗ/ُُأخرجو أ٘ند ِف مسنده ) (ّ)

(، كاٞنعجم َِِْ( برقم )ِٕٖ/ْالطرباين ِف اٞنعجم األكسط )أبيو عن جده، كأخرجو 
، -رضي اهلل عنهم–(، من حديث ابن عباس كغًنه ُِٗٔٔ( برقم )ُِٕ/ُِالكبًن )

كاف قارنا   كأخرجو البيهقي ِف السنن الكربل، باب من اختار القراف كزعم أف النِب 
بلفظ: "اعتمر  -عنورضي اهلل –(، من حديث الرباء بن عازب َْٖٖ( برقم )ُٕ/ٓ)

 (.ِِٕ/ٗثبلث عمر، كلهٌن ِف ذم القعدة"، كأخرجو أبو نعيم ِف اٜنلية ) رسوؿ اهلل 
قاؿ نور الدين اٟنيثمي: "ركاه البزار كالطرباين ِف األكسط، كرجالو رجاؿ الصحيح".     

 (.ّٔٔٓ( برقم )ِٕٗ/ّينظر: ٠نمع الزكائد كمنبع الفوائد )
 /أ/ح[.ِٕٓهناية ] (ْ)
( برقم ِ/ّ؟ )أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب كم اعتمر رسوؿ اهلل  (ٓ)

(، كلفظو: ".... عن ٠ناىد، قاؿ: دخلت أنا كعركة بن الزبًن اٞنسجد، فإذا ُٕٕٓ)
عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، جالس إذل حجرة عائشة، كإذا ناس يصلوف ِف 

هتم، فقاؿ: "بدعة" مث قاؿ لو: " كم اٞنسجد صبلة الضحى، قاؿ: فسألناه عن صبل
 ؟ قاؿ: أربعا، إحداىن ِف رجب، فكرىنا أف نرد عليو". اعتمر رسوؿ اهلل 

كزماهنن  كأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب بياف عدد عمر النِب     
 (.ُِٓٓ( برقم )ُٔٗ/ِ)

  .( سقط من )ـ( )ظ(ٔ)
؟ اب اٜنج، باب كم اعتمر رسوؿ اهلل ( يشًن إذل ما أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتٕ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

191 

أنو ))، كركل البيهقٌي (ِ)((أنو اعتمر ِف شواؿ))ك (ُ)((دؿ حجو معيرمضاف تع
 (.بمنى)حاؿ كونو  (ٓ)فيمتنع إحرامو ُّا ،((ْ)ال لحاج) (ّ)((اعتمر ِف رمضاف

على اٜنج كأما بعده فؤلف بقاء حكم  (ُ)أما قبل ٓنللو فبلمتناع ]دخوٟنا[
اإلحراـ كبقائو كمنو يؤخذ أنو ال فرؽ بٌن من كجب عليو الرمي كاٞنبيت كمن سقطا 

                                 
كلفظو: ".... كٚنعنا استناف عائشة أـ اٞنؤمنٌن ِف اٜنجرة، فقاؿ (، ُٕٕٔ( برقم )ّ/ّ)

عركة يا أماه: يا أـ اٞنؤمنٌن أال تسمعٌن ما يقوؿ: أبو عبد الر٘نن؟ قالت: ما يقوؿ؟ قاؿ: 
يرحم اهلل أبا »الت: ق« اعتمر أربع عمرات، إحداىن ِف رجب إف رسوؿ اهلل »يقوؿ: 

  «".عبد الر٘نن، ما اعتمر عمرة، إال كىو شاىده، كما اعتمر ِف رجب قط
كزماهنن  كأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب بياف عدد عمر النِب     

 (.ُِٓٓ( برقم )ُٔٗ/ِ)
(، ُّٖٔ( برقم )ُٗ/ّ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب حج النساء )ُ)

من حجتو قاؿ ألـٌ  "....عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: ٞنا رجع النِب  كلفظو:
، قالت: أبو فبلف، تعين زكجها، كاف لو «ما منعك من اٜنج؟»سناف األنصارية: 

فإف عمرة ِف رمضاف »ناضحاف حج على أحدَها، كاآلخر يسقي أرضا لنا، قاؿ: 
 «.تقضي حجة أك حجة معي

(، كابن حباف ِف ُُٗٗ( برقم )َِٓ/ِننو، باب العمرة )( أخرجو أبو داكد ِف سِ)
(، كالبيهقي ِف ّْٓٗ( برقم )ِٗٓ/ٗ) صحيحو، ِف ذكر كصف اعتمار اٞنصطفى 
 (.َْٕٖ( برقم )ٓٔٓ/ْالسنن الكربل، باب العمرة ِف أشهر اٜنج )

( عن ُُُ/َُدل أقف عليو عند البيهقي، كقد أكرده العيين ِف عمدة القارم ) (ّ)
: -يعين عائشة رضي اهلل عنها– سنن الدارقطين( من حديثها)كِف طين فقاؿ: "... الدارق

 ...". كدل أقف عليو عند الدارقطين.، كىو غريب(اعتمر ِف رمضاف( )أنو )
 ( ِف )ـ(: "حاج".ْ)
 ِف )ـ(: "ُّما" (ٓ)
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حجتاف ِف عاـ كاحد  (ِ)نعتعنو فقولو ّنىن إَّنا ىو باعتبار األصل كالغالب كأنو دي
 .(ْ)ألصحاب كحكى فيو اإلٗناع، كجـز بو ا(ّ)كىو ما ِف األـٌ 

 .(ٕ)رددتو ِف اٜناشية (ٔ)(ٓ)كتصوير الزركشي كقوعهما ِف عاـ ]كاحد[
 ،كما ِف اَّموع  (ٗ)الثاين فصحيح قطعا (ٖ)أما إحرامو ُّا بعد نفره األكؿ أك

كصار كما لو  ،خرج من اٜنج/أ[ َّ]؛ ألنو بو (َُ)كإف بقي كقت الرمي ِف األكؿ
أف يقيم على إحرامها أبدا كيكملها مَّت شاء، ِنبلؼ مضى كقت الرمي، )كلو 

كال  (ُِ)فبل يكره ِف كقت(كيسن اإلكثار منها كلو ِف اليـو الواحد )، (ُُ)اٜنج(
ككذلك  (ُٓ)مرتٌن(ُْ)اعتمر ِف عاـ ؛ ألنو (ُّ)يكره ِف كقت كال يكره تكريرىا
                                 

 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "إدخاٟنا" (ُ)
 ِف )ـ(: "دينع" (ِ)
 (.ْٖٓ/ُنظر: أسىن اٞنطالب )دل أقف عليو ِف األـ، كي (ّ)
 (.ِٖٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ْ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٓ)
 (.ِٖٕ/ِينظر: حاشية الشربيين ) (ٔ)
 (.ِٖٓ/ّهناية احملتاج ) (ٕ)
 ِف )ح(: "ك" (ٖ)
 ِف )ح(: "مطلقان" (ٗ)
 (ُْٖ/ٕينظر: اَّموع ) (َُ)
 سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(  (ُُ)
 سقط من )ح(، قولو: "ِف كقت" سقط من )ـ( )ظ(  (ُِ)
 (ِٖٓ/ّ(، هناية احملتاج )ُُّ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُّ)
 قولو: "اعتمر ِف عاـ" مكرر ِف األصل (ُْ)
(، كابن حـز ِف حجة الوداع َٕٖ( برقم )ُْ/ِ( أخرجو عبد بن ٘نيد ِف مسنده )ُٓ)

-: صدقت عائشة -ر٘نو اهلل- ( كقاؿ عقبو: "قاؿ أبو ١نمدْٔٔ( برقم )َْٔ/ُ)
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عرفة  ِف رمضاف، كِف أشهر اٜنج كىي يـو (ّ)كيتأكد ، (ِ)كابن عمر (ُ)عائشة
 كالعيد كأياـ التشريق ليست كفضلها ِف غًنىا؛ ألف األفضل فعل اٜنج فيها.

 بحجّ )ما مكانو فهو ِف اإلحراـ أ (و)الزماين  (ْ)/ىذا ميقات اإلحراـ
 (مكةُ  :ومتمتعٍ ) بٌن النسكٌٍن  (وإف قرف)أم ٞنن ّنكة كلو من غًن أىلها ( لمكيّ 

(ٓ) أىل مكة من مكة(())حَّتِف اٝنرب اآليت  ال سائر اٜنـر لقولو 
كقيس بأىلها  

سافر منها ٣نا مر  (ٖ)فإف فارؽ ماال جيوز فيو القصر )لو( (ٕ)ُّا (ٔ)/غًنىم ٣نن ىو
 .(ٗ)بيانو ِف بابو كأحـر خارجها كدل يعد إليها قبل الوقوؼ أمث كلزمو دـ

                                 
دل يعتمر مذ ىاجر  رضي اهلل عنها، كصدؽ ابن عمر رضي اهلل عنو؛ ألف رسوؿ اهلل 

إذل اٞندينة عمرة كاملة مفردة إال اثنتٌن كما قاؿ ابن عمر رضي اهلل عنو، كَها عمرة 
القضاء كعمرة اٛنعرانة عاـ حنٌن، كعٌدت عائشة كأنس رضي اهلل عنهما إذل ىاتٌن 

لعمرتٌن عمرة اٜنديبية اليت صد عليو السبلـ عنها فأحل باٜنديبية، ك٥نر اٟندم، ا
كالعمرة اليت قرف مع حجة الوداع فتآلفت أقواٟنم كلها، كانتفى التعارض عنها، كباهلل 

 تعاذل التوفيق".
(، كالبيهقي ِف معرفة السنن ٕٕٔ-ٕٕٓ( برقم )َُٖ/ِ( أخرجو الشافعي ِف مسنده )ُ)

 .(َِٓٗ، ِْٖٗ( برقم )ْٕ-ْٔ/ٕكاآلثار )
 .(ٕٕٕ( برقم )َُٖ/ِ( أخرجو الشافعي ِف مسنده )ِ)
 ِف )ـ(: "تتأكد" (ّ)
 . /ب/ظ[ِٗٔهناية ]( ْ)
( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب مهل أىل مكة للحج كالعمرة ٓ)

(، كمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب مواقيت اٜنج ُِْٓ( برقم )ْٓٓ/ِ)
 (.ُُُٖ( برقم )ّٖٖ/ِ)كالعمرة 

 /ب/ـ[.ُٖهناية ] (ٔ)
 (ُّٗ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٗينظر اٜناكم الصغًن ص) (ٕ)
 ِف )ـ(: "أك" (ٖ)
 (ِْٕ/ُ(، مغين احملتاج )ُّٗ/ُ(، إخبلص الناكم )ُِّ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٗ)
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ا كغًنه أنو لو أحـر من ١ناذاهتا فبل إساءة كال دـ كم (ُ)الطربم ُنث احملبٌ  ،نعم
 .كفيو نظر، كالفرؽ بينها كبٌن غًنىا غًن خفي ،(ِ)سائر اٞنواقيت ةلو أحـر من ١ناذا

أف ١نل /ب[ َّ]كاعتمده البلقيين  ،(ّ)كِف اَّموع عن القاضي أِب الطٌيب
اإلساءة فيما ذكر إذا دل يصل إذل ميقات أما إذا عاد إليها قبل الوقوؼ كدل يصل 

قط ِنبلؼ ما لو كصل إليها فإنو ال يسقط ِف خركجو مسافة القصر فإف الدـ يس
كأخذ من امتناع اإلحراـ خارج مكة  (ْ)صرح بو البغوم إال بوصولو ٞنيقات األفاقي

من اٜنـر أف جياكزه إذل ما ىو أقرب إذل  (ٓ)كلو ِف اٜنـر أنو ديتنع على من حيمل
 .قو نظركِف إطبل ،اٜنل منو من غًن إحراـ ليحـر منو

                                 
ّنحبٍّ الدين الطربٌم مٌث اٞنٌكٌي،  ، اٞنشهورىو: أبو العٌباس، أ٘ند بن عبد اهلل بن ١نمد( ُ)

، الفقيو الزاىد احملدٍّث، تفٌقو بقوص على الشيخ ٠ند الدٍّين  الشافعٌي، شيخ اٜنـر
))٢نتصر ِف اٜنديث((  ك((، ديث األحكاـغاية اإلحكاـ ألحا)) القشًنٌم، من تواليفو:

 ىػ(.ْٗٔسنة ) -ر٘نو اهلل–رتٌبو على أبواب ))الٌتنبيو((، ك))شرح على التنبيو((. توٌِف 

(؛ معجم اٞنؤلفٌن ُٗ/ٕ(؛ الواِف بالوفيات )ُٖ/ٖينظر: طبقات الشافعية الكربل )     
(ُ/ِٖٗ .) 

 .(ِٖٓ/ّ(، هناية احملتاج )ْٗٓ/ُأسىن اٞنطالب ) (ِ)
، فقيوي بغداد، أبو الطيٍّب، طاىر بن عبد اهلل بن طاىر الطربٌم، الشافعيٌ  ىو: القاضي (ّ)

ٌقو على الزىجَّاجٌي، كاٞناسرجسٌي، ىػ( بآمل، تفّْٖأحد ٘نلة اٞنذىًب كرفعائو، كيلد سنة )
كغًنَها، ًمٍن تواليفو: ))التعليقة الكربل((، ك))شرح فركع ابن اٜنداد((، ك))اٌَّرد((، توِف 

  ىػ(.َْٓسنة ) –ر٘نو اهلل–

(، ِِٔ/ُ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ُّ-ُِ/ٓينظر: طبقات الشافعية الكربل )     
 (.ُِ/ِ(، معجم اٞنؤلفٌن )ٖٔٔ/ُٕببلء )(، سًن أعبلـ النّْٔ/ٗتاريخ بغداد )

 .(ُٕٗ/ٕ(، اَّموع )ُِٓ/ّينظر التهذيب ) (ْ)
 .ِف )ـ(: "ّنحل"، ِف )ح(: "عجل" (ٓ)
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كسيعلم ٣نا يأيت أف من  ،فإنو أشرؼ منو ؛كالفرؽ بٌن مكة كبقية اٜنـر كاضح
 .مسكنو بعد اٞنيقات كلو ِف اٜنـر يكوف ١نٌلو ميقاتو

مث يأيت إذل باب داره كحيـر  (ُ)كاألفضل للمكي أف يصلي سنة اإلحراـ باٞنسجد
مث يأيت اٞنسجد  ،عقب الصبلة بل عند اٝنركج إذل عرفات اإلحراـ ال يسنٌ  ألفٌ  ؛منو

 فاندفع استشكاؿ الصبلة ِف اٞنسجد باإلحـر من باب داره، كال يسنٌ  ،لطواؼ الوادع
ميقاتو  نٍ أف حيـر من الطرؼ األبعد من مكة ليقطع الباقي ١نرما ِنبلؼ مى  (ِ)(لو)

 .ألف ذاؾ قاصد ٞنكاف أشرؼ ٣نا ىو فيو، كىذا بعكسو ؛توقريتو أك حلٌ 
 ،)اٜنٌل( -مكيًّا كاف أك غًنه-مكاف اإلحراـ )بعمرة( ٞنن باٜنـر  (و)

شاء للجمع فيها بٌن /أ[ ُّ]ن أم جانب ل مقلياٝنركج من اٜنـر كلو ب (ّ)فيلزمو
باٝنركج إليو  (ٓ)(رضي اهلل عنها)عائشة  من أمره  ٞنا صحٌ  ؛(ْ)اٜنل كاٜنـر

اٜنـر  (ٖ)ِفأحـر ُّا  (ٕ)فإف ،مع ضيق الوقت برحيل اٜناج (ٔ)بالعمرةلئلحراـ 

                                 
 ِف )ظ(: "باٞنسجد اٜنراـ" (ُ)
 سقط من )ح(  (ِ)
 ِف )ـ(: "فيكرمو" (ّ)
(، إخبلص الناكم ِّٗ(، اٜناكم الصغًن ص)ُّٗ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ْ)

 (.ُْٔ/ُ، أسىن اٞنطالب )(ُّٗ/ُ)
 سقط من )ح( )ـ( )ظ(  (ٓ)
( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب كيف هتل اٜنائض كالنفساء ٔ)

الر٘نن مع عبد (، كفيو: ))...فلما قضينا اٜنج أرسلين النِب ُٔٓٓ( برقم )َُْ/ِ)
 بن أِب بكر إذل التنعيم فاعتمرت((.ا

اٜنج، باب بياف كجوه اإلحراـ، كأنو جيوز إفراد اٜنج  كأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب    
 رضي اهلل عنها.–( كبلَها من حديث عائشة ُُُِ( برقم )َٕٖ/ِكالتمتع كالقراف.... )

 ِف )ـ(: "فإنو" (ٕ)
 ِف )ـ(: "من" (ٖ)
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والِجْعرانة أولى( بقاع الحل ) ،، مث إف دل خيرج إذل اٜنل لزمو دـ(ُ)انعقدت
 .(ّ)ركاه الشيخاف (ِ)لبلتباع حراـ بالعمرةلإل

بإسكاف  (ٓ)ي، كى(ْ)كقوؿ اٞنصنف كالرافعي أنو اعتمر منها مرتٌن غلط
إف كاف عليو الراء، ك  (ٕ)كٔنفيف الراء أفصح من كسر العٌن كتثقيل (ٔ) (العٌن)

ثم )من مكة  (َُ)فراسخعلى ستة  (ٗ)الطائف (ٖ)/أكثر احملٌدثٌن، كىي ِف طريق
 (ُِ)/مو علىكقدٌ  ،باالعتمار منو -رضي اهلل عنها-عائشة  ألمره ( (ُُ)التنعيم

                                 
 (.ُْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٗ/ُ(، اخبلص الناكم )ُّٖ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُ)
 (.ِّٗ(، اٜناكم الصغًن ص)ُّٗ-ُّٖ(، ركضة الطالبٌن )/َُٔ/ٖ )٢نتصر اٞنزين (ِ)
باب من قسم الغنيمة ِف غزكه أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٛنهاد كالسًن،  (ّ)

 (، كأخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، بابَّٔٔ( برقم )ّٕ/ْ) كسفره
 (.ُِّٓ( برقم )ُٔٗ/ِ) كزماهنن بياف عدد عمر النِب 

 (ُّٗ/ُينظر: فتح العزيز، إخبلص الناكم ) (ْ)
 ِف )ـ(: "كىو" (ٓ)
 سقط من )ظ(  (ٔ)
 ِف )ـ(: قولو "ك" سقط (ٕ)
 /أ/ـ[.ُٗهناية ] (ٖ)
كادم كٌج، كىو ببلد ثقيف، بينها كبٌن مكة اثنا عشر فرسخا. ينظر: مشارؽ : الطائف (ٗ)

 (.ٗ/ْ(، معجم البلداف )ِّٕ/ُاألنوار على صحاح اآلثار )
مقياس من مقاييس اٞنسافات مقداره: ثبلثة أمياؿ = اثنا عشر ألف ذراع = : ( الفرسخَُ)

 (.ّّْ(، معجم لغة الفقهاء )ْٖٔ/ِمرتا. ينظر: اٞنصباح اٞننًن ) ْْٓٓ
ة كسرؼ، على فرسخٌن من مكة، كقيل: على مك ىو موضع من اٜنل بٌن: التنعيم (ُُ)

 (.ُُِ)ص(، اٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع ُُٔ)صأربعة أمياؿ. ينظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو 
 /ب/ح[.ِٕٓهناية ] (ُِ)
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رضي اهلل -لضيق الوقت، كىو عند اٞنساجد اٞنعركفة ّنساجد عائشة اٛنعرانة 
بينو كبٌن مكة فرسخ ٚني بذلك ألف بيمينو جبل اٚنو نعيم، كيساره آخر  -عنها

 .(ُ)اٚنو ناعم، كالوادم اٚنو نعماف
بتخفيف الياء ِف األفصح، كىي اسم لبئر بٌن طريق جدة  (َيةبِ ديْ ثم الحُ )

ىٌم باالعتمار  ؛ ألنو (ّ)من مكة (ِ)كطريق اٞندينة بٌن جبلٌن على ستة فراسخ
مث أمره، مث َهو كإف زادت مسافة اٞنفضوؿ  (ٓ)فقدـ ]فعلو[ ،(ْ)ارالكفمنها فصٌده 

 ./ب[ُّ] (ٔ)قالو الغزارلٌ  فعلى الفاضل كالتعبًن باٞنهم اٞنذكور 
بالدخوؿ إذل مكة  كإَّنا ىمٌ  ،كصوب ِف اَّموع أنو أحـر من ذم اٜنليفة

إذ ال  ؛كحينئذ يصًن ِف دليل أكلويتها على سائر بقاع اٜنل نظر ،(ٕ)من اٜنديبية
                                 

 (.ِّٔ/ّ(، هناية احملتاج )َِّ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
 ليست ِف )ح، ظ، ـ(. (ِ)
(، هناية احملتاج ُْٔ/ُالب )(، أسىن اٞنطَِّ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ّ)

(، اٞنغرب ِف ترتيب ُُٔ(، مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار ص)ِْٔ/ّ)
 (.َُٓاٞنعرب ص)

 (. ُّْ/ّ(، فتح العزيز )ُٕٖ/ْ( ينظر: هناية اٞنطلب )ْ)
كدل يرتض النوكم أنو ىمَّ باإلحراـ من اٜنديبية، بل ذكر أف الثابت ِف صحيح البخارم      

( من حديث ِّٔٗ( برقم )ُِٕٓ/ْازم، باب غزكة اٜنديبية ، )ِف كتاب اٞنغ–
 ينظر: أحـر بالعمرة عاـ اٜنديبية من ذم اٜنليفة. أف رسوؿ اهلل  -اٞنسور بن ٢نرمة

 (.ُِِ/ٕاَّموع )
 ساقط من األصل.  (ٓ)
 (ُْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٔ)
 (.ُْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٓ/ٕينظر: اَّموع ) (ٕ)
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 ،أكلوية اإلحراـ (ُ)/سهولة يلـز من إيثارىا بالدخوؿ على تسليم أنو ليس لنحو
 .(ّ)دل حيـر من أحد الثبلثة أف جيعل بينو كبٌن اٜنـر بطن كاد (ِ)كيندب ٞنن

خيتلف ُنسب  مكاف اإلحراـ )ُّما( أم باٜنج كالعمرة لغًن من ّنكة (و)
 (ْ)كىي اٞنسمى اآلف بأبيار علٌي، )على( ،(ذو الحليفة)النواحي فؤلىل اٞندينة 

(ٓ)]أمياؿ[٥نو ثبلثة 
أهنا على ستة  (ٕ)كتصحيح اَّموع )كغًنه( (ٔ)من اٞندينة 

(ٗ)تبوؾلعلو باعتبار أقصى عمراف اٞندينة كحدائقها من جهة  (ٖ)]أمياؿ[
أك  

، كالرافعي أهنا على ميل لعلو باعتبار عمراهنا الذم كاف من جهة اٜنليفة، (َُ)خيرب
كىي أبعد اٞنواقيت من مكة كألىل الشاـ الذين ال ديركف على اٜنليفة كأىل مصر 

بٌن مكة كاٞندينة كقد خربت ٚنيت بذلك ألٌف  (ُُ)( قرية كبًنةالجحفةكاٞنغرب )
                                 

 . /أ/ظ[َِٕاية ]هن( ُ)
 ِف )ظ( "فمن دل" (ِ)
 (.ِْٔ/ّ(، هناية احملتاج )ُْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)
 سقط من )ظ(، كِف )ح(: "كىي على" (ْ)
 ساقط من األصل.  (ٓ)
 (.ِٗٓ/ّ(، هناية احملتاج )ُِّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٕٔ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ٔ)
 سقط ِف )ظ(  (ٕ)
 وفٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ح( )ـ(ما بٌن اٞنعق (ٖ)
موضع بٌن كادم القرل كالشاـ، أصبح اليـو مدينة من مدف مشاؿ اٜنجاز، تبعد : تبوؾ( ٗ)

(، معجم اٞنعادل اٛنغرافية ُْ/ِ( كيبل. ينظر: معجم البلداف )ٖٕٕعن اٞندينة مشاال )
 (.ِٗٓف السًنة النبوية )

 (.ُٓٗ/ٕاَّموع ) ينظر: (َُ)
 (.ِٗٓ/ّ(، هناية احملتاج )َِّ/ُ(، إخبلص الناكم )َٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)
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مراحل من مكة، كقوؿ  (ِ))ست( (ُ) ىلها كىي على )٥نو(السيل أجحفها ك٘نل أ
 .(ْ)البغاؿ النفيسة ك٥نوىا (ّ)اَّموع: على ثبلثة"، لعلو ]سًن[

، كىو أصلها قلبت (ٓ)(، كيقاؿ لو: أٞنلميَػَلْمَلم) -اليمن–كألىل هتامة 
/أ[ ِّ( ألىل ]و، )(ٕ)على مرحلتٌن من مكة (ٔ)كىو -برائٌن–اٟنمزة ياء، كيرمـر 

( اٞننازؿ، كقرف قرف: )(ٗ)كيقاؿ ]لو[ -بسكوف الراء-اٜنجاز كاليمن قٍرف  (ٖ)د[]٤ن
على مرحلتٌن من مكة، كقوؿ اٛنوىرم: راؤه ١نركة  (ُُ)]جبل[ (َُ)الثعالب، كىو 
منسوب إذل قرف قبيلة من  (ُّ)، كإَّنا )ىو(هطو غلٌ  القرين، (ُِ)أكيسكإليو ينسب 
 .(ُٓ)ِف مسلم (ُْ)/مراد كما صح

                                 
 سقط من )ـ(.  (ُ)
 ِف )ح( )ـ(: "ستة". (ِ)
 ِف األصل: "سًن". (ّ)
(، ركضة الطالبٌن ُٓٗ/ٕ( اَّموع )ٕٔ/ٕ(، اَّموع )ٕٔ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ْ)

(ِ/ُِّ.) 
 ملم"ِف )ح(: "اٞنل (ٓ)
 ِف )ح(: "كىي" (ٔ)
 (.َِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ُِّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٕٔ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٕ)
 ِف األصل ك )ح(: "٤ندم" (ٖ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٗ)
 زيادة ِف )ظ(: "كىو على" (َُ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ُُ)
 ( ِف )ح( )ظ(: "أك يسن".ُِ)
 سقط من )ح(  (ُّ)
 /ب/ـ[.ُٗهناية ] (ُْ)
 (.ُٗٔٗ/ْصحيح مسلم ) (ُٓ)
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كىي قرية على مرحلتٌن من مكة  (ذات عرؽ)عراؽ كخراساف ألىل ال (و)
  .(ّ)يقاؿ لو العقيق (ِ)كفوقها ]كاد[ (ُ)كقد خربت

كٌقت  ))أنو كٞنا حسنو الرتمذم  (ٔ)منو (ٓ)ٟنؤالء اإلحراـ (ْ)كاألحوط 
ذه اٞنواقيت ، كإَّنا كانت ى(ٖ)ه ِف اَّموعلكن ردٌ  ((،(ٕ)ألىل اٞنشرؽ العقيق

إال النائب؛ ٞنا يأيت أنو حيـر  (بها (ٗ)مار  ) لكلٌ ( و)ذكرناه  نٍ مى  مٍ كىي  ،ٟنا( ألىل)
اٜنليفة كألىل الشاـ  (َُ)كقت ألىل اٞندينة ذا ٞنا صح أنو  ؛ومن ميقات منوب

                                 
 (.َِّ/ُخبلص الناكم )(، إُِّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُٓٗ/ٕينظر: اَّموع ) (ُ)
 ساقط من األصل.  (ِ)
عقيق عشًنة، كىو من أكدية اٜنجاز، قريب من ذات عرؽ، يدفع سيلو ِف غور : العقيق( ّ)

(، اٞنعادل األثًنة ِف ِٓٗ/ِع على أٚناء األمكنة كالبقاع )هتامة. ينظر: مراصد االطبل
 (.ُٗٗالسنة كالسًنة ص)

 ِف )ح(: "كاألكذل" (ْ)
خبلص الناكم (، إِّٕ/ُ(، اٞنهذب )ٕٔ/ْالكبًن )(، اٜناكم َُٓ/ِينظر األـ ) (ٓ)

(ُ/َِّ.) 
 ِف )ـ(: "منو لبلحتياط"  (ٔ)
( ُٖٓ/ِواقيت اإلحراـ ألىل اآلفاؽ )( أخرجو الرتمذم ِف سننو، ِف باب ما جاء ِف مٕ)

(، كبلَها من َُْٕ( برقم )ُّْ/ِ(، كأبو داكد ِف سننو، باب اٞنواقيت )ِّٖبرقم )
 .-رضي اهلل عنها–حديث ابن عباس 

( َّٓ/ُقاؿ ابن اٞنلقن: "منقطع"، كقاؿ األلباين: "منكر". ينظر: خبلصة البدر اٞننًن )    
( برقم َُٖ/ْ(، اإلركاء )َْٖ( برقم )ٖٗ/ُ(، ضعيف سنن الرتمذم )َُِْبرقم )

(ََُِ.) 
 (ُٓٗ/ٕينظر: اَّموع ) (ٖ)
 .( ِف األصل: "ما"ٗ)
 ِف )ظ(: "إذا" كِف )ـ(: "ذك" (َُ)
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٤ند قرف اٞننازؿ، كألىل اليمن يلملم، كألىل العراؽ ذات  كمصر اٛنحفة، كألىل
ٟنن(( أم ألىلهن ))كٞنن أتى عليهن من غًن أىلهن ٣نن أراد عرؽ، كقاؿ: ))ىن 

اٜنج كالعمرة، كمن كاف من دكف ذلك فمن حيث أنشأ حَّت أىل مكة من 
 (ْ)كىو كإف )كاف( (ّ)زاد الشافعي، كألىل اٞنغرب اٛنحفة (ِ))ك( (ُ)مكة((

 مرسبلن، لكن قاـ اإلٗناع على مقتضاه، كصححو ابن السكن كتوقيت عمر 
/ب[ اجتهاد منو كافق النٌص، كقوؿ البارزم إحراـ ِّ] (ٓ)ؽ ألىل العراؽذات عر 

احملاذية للجحفة مشكل، ككاف ينبغي إحرامهم ]من  (ٔ)اٜناج اٞنصرٌم من رابغ
ٜنليفة ألهنم يعربكف عليو كىو ميقات ألىلو كما أف الشامي حيـر من ا ؛(ٖ()ٕ)[بدر

                                 
 ( سبق ٔنرجيو. ُ)
 ( زيادة من )ـ(.ِ)
(، كالبيهقي ِف ٕٓٔ( برقم )ُٕٔ/ِ( أخرجو الشافعي ِف مسنده، ِف باب اٞنواقيت )ّ)

( برقم ّٗ/ٕ(، كِف معرفة السنن كاآلثار )ُْٖٗبرقم )( ُْ/ٓالسنن الكربل )
كقت ألىل اٞندينة ذا اٜنليفة، » : أف رسوؿ اهلل -ر٘نو اهلل–(، عن عطاء َُْٗ)

كألىل اٞنغرب اٛنحفة، كألىل اٞنشرؽ ذات عرؽ، كألىل ٤ند قرنا، كمن سلك ٤ندا من 
 «.أىل اليمن كغًنىم قرف اٞننازؿ، كألىل اليمن يلملم

 من األصل.  ساقط (ْ)
( ٔٓٓ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب ذات عرؽ ألىل العراؽ )ٓ)

 (.ُْٖٓبرقم )
كيبل مشاؿ جدة،   ُٓٓبلدة حجازية ساحلية، تقع بٌن جدة كينبع، على مسافة : رابغ( ٔ)

نظر: اٛنباؿ كيل جنوب ينبع، كعلى عشرة أمياؿ من اٛنحفة. ي  ُٓٗكعلى بعد 
 (.ُِّ(، اٞنعادل األثًنة ِف السنة كالسًنة ص)ُُٔكاألمكنة كاٞنياه ص)

 ساقط من األصل. (ٕ)
اٞنكاف الذم كقعت فيو اٞنعركة اٞنشهورة، كىي اآلف بلدة كبًنة عامرة، تبعد عن : بدر (ٖ)
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كبأف أىل الشاـ ديركف ]على  (ِ)للنصٌ  (ُ)كال يصًن للجحفة مدفوع ٞنخالفتو
للمحاذاة مع تعيٌن  (ْ)/منصوص عليو ِنبلؼ أىل مصر كال أثر (ّ) ميقات[

 .ميقات ٟنم على أف بدرا ليس ميقاتا ألىلو بل ميقاهتم اٛنحفة كما يأيت
منها كإف ٚني  (ٕ)ال ّنا بين كلو قريبا (ٔ)اٞنواقيت بالبقعة (ٓ)كالعربة )ِف ىذه(

باٚنها كال يتعٌن إثباهتها، بل يكفي اآليت من طريقها اإلحراـ من ١ناذاهتا أم دينة 
ا :لقوؿ اٞناكردم ؛(ٖ)أك يسرة ببل إحراـ إذل جهة اٜنـر ال دينة  (ٗ)إَّنا ٓنـر ٠ناكزهتي

 .أك أبعد (ُُ)من مثل )ميقاتو( (َُ)كيسرة إذا أحـر

                                 
  ْٓن سيف البحر قرابة كيبل، كع  َُّكيبل، كعن مكة   ُٓٓأك  َُٓاٞندينة حوارل 

(، اٞنعادل األثًنة ِف السنة ُْكيبل. ينظر: معجم اٞنعادل اٛنغرافية ِف السًنة النبوية ص)
 (.ْْكالسًنة ص)

 ِف )ـ( )ظ( )ح(: "ّنخافتو" (ُ)
 ِف )ح(: "النص" (ِ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ّ)
 /أ/ح[.ِٕٔهناية ] (ْ)
 ِف )ـ(: "ُّذه" (ٓ)
 : "بالنفقة"ِف ط (ٔ)
 زيادة ِف )ـ( )ح( )ظ(: "ببعضها" (ٕ)
(، أسىن اٞنطالب َِْ-ِّٗ(، اٜناكم الصغًن ص)ُّٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٖ)

 (.َِٔ/ّ(، هناية احملتاج )َْٔ/ُ)
 ِف )ـ(: "٠ناكزىا" (ٗ)
(َُ) "  ِف )ح(: "إذ ألحـر
 ِف )ـ(: "مسافتو" (ُُ)
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إف سلك البحر أك دل يكن بطريقو ِف الرب ميقات ٣نا مٌر، فإف سامتو ( ثم)
حد ألىل  عمر  أفٌ  ؛ ٞنا صحٌ (ِ)من ١ناذاتو (ُ)(كاحد منها دينة أك يسرة )أحـر

ور عن طريقنا، كإف جذات عرؽ ٞنا قالوا لو إف قرف اٞنؤٌقت ألىل ٤ند  (ّ)/العراؽ
)أمامنا كخلفنا( (ْ)ة(تأردناه شق علينا كدل ينكر عليو أحد، كال عربة )باٞنسام

فإف  (ٓ)
 /أ[ّّهر حَّت ]أشكل عليو اٞنيقات أك موضع ١ناذاتو ٓنٌرل، كيسٌن لو أف يستظ

 .(ٖ)أك أنو فوقو (ٕ)/أنو حاذاه (ٔ)يتيٌقن
نعػم ُنث األذرعٌي أنو إف ٓنًن ِف اجتهاده لزمو االستظهار إف خاؼ فوت 

أحدَها أقرب إليو  (َُ)[كعليو فإذا حاذل ميقاتٌن ] (ٗ)اٜنج أك كاف قد يضيق
؛ إذ منهما كإف كاف اآلخر أبعد عن مكة (إليو األقرب ةمحاذا)فمكاف إحرامو 

لو كاف أمامو ميقات فإنو ميقاتو، كإف حاذل ميقاتا أبعد فكذا ما ىو 
منهما كىو  (ؿاألوّ )إف استويا ِف القرب إليو فمكاف إحرامو ١ناذاة ( ثم)(ُُ)بقربو

                                 
 سقط من )ح(.  (ُ)
 (.َِٔ/ّ(، هناية احملتاج )ُّٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُٕ/ْ )ينظر: اٜناكم الكبًن (ِ)
 . /ب/ظ[َِٕهناية ]( ّ)
 ِف )ـ(: "باٞنسامة". (ْ)
 ِف )ـ( )ظ(: "كراءن كأمامان" كِف )ح(: "كال حران أما" (ٓ)
 ِف )ـ(: "تيقن" (ٔ)
 /أ/ـ[.َِهناية ] (ٕ)
 (َِٔ/ّينظر هناية احملاج ) (ٖ)
 ِف )ح(: "تضيق"(ٗ)
 اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ( ما بٌن َُ)
(، هناية احملتج َِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ُّٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُُ)

(ّ/َٓٔ). 
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كأف كاف األبعد منحرفنا أك  (ِ)كإف حاذل األقرب إليها أكال (ُ)األبعد عن مكة
مث رجع إذل مثل األبعد  ،)موضع( احملاذاة مريدا للنسك كدل يعرؼ (ّ)كعرنا كجاكزَها

فإف استويا ِف  (ٔ)الدـ أك إذل اآلخر دل يسقط (ٓ)سقط )عنو( (ْ)أك إذل مسافتو
كإال فمن  ،كإليو أحـر من ١ناذاهتما إف دل حياذ أحدَها قبل اآلخر (ٕ)القرب إليها

أف يؤخر ١ناذاة األكؿ، كال ينتظر ١ناذاة اآلخر كما ليس للمار على ذم اٜنليفة 
( مكاف اإلحراـ حيث عٌن أم عرض لو قصد اإلحراـ ثم) (ٖ)إحرامو إذل اٛنحفة

 .(ٗ)اٞنيقات غًن مريد للنسك مث أراده (جاوز)كاف قد (إذا)
من قرية أك  مكاف اإلحراـ )ٞنن دكنو( أم اٞنيقات إذل مكة )مسكنيو( (و)

/ب[ حيث ّّكاف دكف ذلك فمن ]  (َُ)حلة؛ ٞنا مٌر من قولو ِف اٝنرب، فمن

                                 

(، هناية احملتاج َِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ُّٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُ)
(ّ/َِٔ) 

 ِف )ح(: "كإال" (ِ)
 ِف )ح( )ـ( )ظ(: "فلو جاكزَها" (ّ)
 ِف )ظ(: "مسافاتو" (ْ)
 سقط ِف )ح(  (ٓ)
 (.َْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٔ)
 ِف )ح( )ظ(: "إليهما" (ٕ)
(، هناية احملتاج َْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِٕ-ُٕ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٖ)

(ّ/ُِٔ.) 
(، ينظر: ركضة الطالبٌن ُِٔ/ّ(، هناية احملتاج )َْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)

(ِ/ُّْ.) 
 ِف األصل: "من" كِف )ظ( )ح(: "كمن" كما أثبت من )ـ(  (َُ)
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فإهنم  ؛(ِ)كالصفراءكإال كأىل بدر  (ُ)ىذا إف دل يكن بينو كبٌن مكة ميقات آخر
 ل اٛنحفة فميقاهتم الثاين، كىو اٛنحفة.بعد اٜنليفة، كقب

من مٌر كىو  (ّ))أم لغًن( مكاف اإلحراـ )من مرحلتٌن( عن مكة )لغًن( (و)
 ؛(ْ)سواكنمن ليس بطريقو ميقات كال حاذل ميقاتا كاٛنائي ِف البحر من جهة 

ة ِف علمو ، فقوؿ ابن يونس كمن تبعو، اٞنراد بعدـ احملاذا(ٓ)فإنو قد ال حياذم ميقاتا
بٌد أف حياذم  (ٕ)جهات مكة )فبل( (ٔ)دكف نفس األمر؛ فإف اٞنواقيت ]تعػٌم[

ليس بشيء من اٞنواقيت  (ٖ)كإَّنا أحـر من مرحلتٌن؛ )ألنو( ،أحدىا مردكد بذلك
 (ُ)، كاإلحراـ من اٞنيقات أكذل منو قبلو، كلو من دكيرة(ٗ)أقل مسافة من ىذا القدر

                                 
 (.ُّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٔ/ّ(، هناية احملتاج )ٕٔ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ُ)
قرية فوؽ ينبع، على ست مراحل من اٞندينة، بينها كبٌن بدر مرحلة، كثًنة : الصفراء( ِ)

لنخل، ماؤىا من عيوف جيرم فضلها من ينبع. ينظر: مراصد االطبلع على اٞنزارع كا
 (.ِّٔ(، الركض اٞنعطار ِف خرب األقطار ص)ْْٖ/ِأٚناء األمكنة كالبقاع )

 سقط من )ح(  (ّ)
إليو سفن الذين يقدموف  بلد مشهور على ساحل ُنر اٛنار قرب عيذاب، ترفأ: سواكن (ْ)

 جٌدة.من 
(، مراصد االطبلع على أٚناء األمكنة كالبقاع ِٕٔ/ّينظر: معجم البلداف )     
(ِ/ُٕٓ.) 

(، هناية احملتاج َِّ/ُخبلص الناكم )إ(، ُّٔ-ُّٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٓ)
(ّ/ُِٔ). 

 ِف األصل: "نعم". (ٔ)
 ِف )ـ(: "فا". (ٕ)
 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "إذ". (ٖ)
(، ينظر هناية احملتاج ُْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٖ/ٌِن )ينظر: ركضة الطالب (ٗ)

(ّ/ُِٔ.) 
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، كتبعو اٜناكم ِف تصحيحو (ِ)خبلفنا للرافعيأىلو كإف أمن ارتكاب ١نظور 
كإَّنا جاز  ،(ْ)اٜنليفةأحـر ُنجتو كبعمرة اٜنديبية من  ؛ ٞنا صٌح أنٌو (ّ)عكسو

أشد منو العبادة بالوقت  (ٓ)قبل اٞنيقات اٞنكاين دكف الزماين ٞنا يأيت من أف تعلق
 .٢نتلف باختبلؼ الببلد ِنبلؼ الزماينباٞنكاف؛ كألف اٞنكايٌن 

من خارجها  (ٔ)/كاضح ٣نا مٌر أٌف األفضل للمكٌي أف حيـر منها كأف ال حيـرك 
ينبغي تأكيلو كاألكذل للحائض  (ٖ)سعاد لغًن اٞنكيجهة اليمن فقوؿ اإل (ٕ)إذل

                                 
 .ِف )ـ(: "دكيدرة" (ُ)
 (. ْٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 .(ُِْينظر اٜناكم الصغًن ص) (ّ)
( أخرج البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب من أشعر كقلد بذم اٜنليفة، مث أحـر ْ)

.عركة بن الزبًن، عن اٞنسور بن ٢نرمة، (، بإسناد إذل "..ُْٕٗ( برقم )ُٖٔ/ِ)
زمن اٜنديبية من اٞندينة ِف بضع عشرة مائة من أصحابو  خرج النِب »كمركاف قاال: 

 «".اٟندم، كأشعر كأحـر بالعمرة حَّت إذا كانوا بذم اٜنليفة، قٌلد النِب 
كأخرج البخارم أيضان ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب من ساؽ معو اٟندم      

(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب كجوب الدـ ُُٗٔ( برقم )ُٕٔ/ِ)
على اٞنتمتع، كأنو إذا عدمو لزمو صـو ثبلثة أياـ ِف اٜنج كسبعة إذا رجع إذل أىلو 

أنو قاؿ:  -رضي اهلل عنهما–(، كبلَها من حديث ابن عمر ُِِٕ( برقم )َُٗ/ِ)
ة إذل اٜنج كأىدل، فساؽ معو اٟندم ِف حجة الوداع، بالعمر  ))قاؿ: ٕنتع رسوؿ اهلل 

 فأىل بالعمرة مث أىل باٜنج((.  من ذم اٜنليفة، كبدأ رسوؿ اهلل 
 ِف األصل: "يعلق" (ٓ)
 /ب/ـ[.َِهناية ] (ٔ)
 .ِف )ح(: "ِف" (ٕ)
 .(ّٕٔينظر اإلسعاد ص) (ٖ)
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، (ُ)/أ[ كالنفساء أف ال يقدما اإلحراـ على اٞنيقات حَّت على طريقة الرافعيّْ]
قبل  (ّ)كإف كانت (ِ)[والن ضمف] كينبغي أف ال يكوف إحراـ اٞنصريٌن من رابغ

ألنو لعذر كىو ابتهاـ اٛنحفة على أكثرىم كعدـ كجود ماء فيها ؛ (ْ)/اٞنيقات
 كخشية من قصدىا على مالو ك٥نوه.

 (أولى)أم طرفو األبعد عن مكة ( أولو)من  (من الميقات)اإلحراـ  (و)
اٜنليفة فينبغي ، قاؿ السبكي: إال ذا (ٓ)١نرما الباقيمنو من كسطو كآخره ليقطع 

 .(ٕ)أفضل النِب  (ٔ)/أف يكوف إحرامو من اٞنسجد الذم أحـر منو
  ، قاؿ األذرعي: كىذا حق إف علم أٌف ذلك اٞنسجد ىو اٞنوجود أثاره اليـو

 (مكاف)لنسك أحـر بو مث أفسده ( لقضاء)ِف اإلحراـ ( وتعين)(ٖ)كالظاىر أنو ىو
 .(أداء)إحراـ 

فمن أحـر  (َُ)من اٞنيقات (أبعد( ٗ)إف كانا)لو  (نيِّ ما عُ  ألجير) تعٌنَّ ( و)
حينئذ  (ُُ)بنسك من دكيرة أىلو مثبل مث أفسده كسلك ِف القضاء طريق األداء لزمو

                                 
 .(ِٖٓ-ِٕٓ/ْينظر اٞنهمات ) (ُ)
 ِف األصل ك )ظ(: "مفصوالن" (ِ)
 كاف" ِف )ـ( )ظ(: " (ّ)
 /ب/ح[.ِٕٔهناية ] (ْ)
 (َِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ُّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٖٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)
 . /أ/ظ[ُِٕهناية ]( ٔ)
 (ُِٔينظر االبتهاج ص) (ٕ)
 (َِٔ/ّ(، هناية احملتاج )ّْٕ/ُينظر مغين احملتاج ) (ٖ)
 .( ِف )ـ(: "كاف"ٗ)
 (.ِِٔ/ّاحملتاج )(، هناية ُِّ/ُينظر إخبلص الناكم ) (َُ)
 ِف )ح(: "يلزمو". (ُُ)
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أف حيـر من مكاف اإلحراـ باألداء إف كاف أبعد عن اٞنيقات الشرعي إذل مكة ألف 
أما  (ُ)مثلو ِف القضاءما بينو كبٌن اٞنيقات مسافة لزمو قطعها ١نرما ِف األداء فيلزمو 

اٞنيقات بأف جاكزه غًن مريد للنسك أك  (ْ)أقرب من (ّ)األداء (ِ)إذا كاف مكاف احراـ
ِف  (ٔ)اإلحراـ من/ اٞنيقات على األصح ِف الركضة كاَّموع (ٓ)منسيا مث أحـر فيلزمو

 /ب[، كإَّنا دل جيز لو أف حيـر من ١نل إحراـ األداء فيها خبلفنا ٞنا ِفّْاألكذل]
ألنو إَّنا كاف ِف األداء ذلك اٞنوضع لعدـ  ؛كىو حيث عٌن لو ،(ٕ)الشرح الصغًن

مريد لو فبل ديكن ٠ناكزتو حينئذ  (ٖ)إرادة النسك عند اٞنيقات كِف القضاء ىو عنده
باٞنيقات مريدا  (ٗ)كبو يعلم أف الصورة فيمن رجع لبلده مث عاد كمرٌ  ،ببل إحراـ

كما   ،بل فلو أف حيـر من مكاف إحرامو باألداء قطعاإذل قا فإف استمر مقيمان  نللنسك
 (ُُ)ككذا لو عاد ١نرما باألداء إذل اٞنيقات فيتعٌن )اإلحراـ( ،(َُ)أفهمو كبلـ البغوم

 .ألنو إذا رجع إليو ١نرما كاف كمن أحـر منو ؛من اٞنيقات

                                 
(، هناية احملتاج ََّ/ِ(، مغين احملتاج )َِِ/ْ(، البياف )ْْٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)

(ّ/ُّْ.) 
 ِف )ظ(: "االحراـ" (ِ)
 ِف األصل: "إال إذا" (ّ)
 ِف )ـ(: "إذل" (ْ)
 ِف )ح(: "يلزمو" (ٓ)
 (َِٖ/ٕ(، اَّموع )ُْٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٔ)
 (.ِٖٖ/ِينظر: الغرر البهية ) (ٕ)
 ِف )ـ(: "عند" (ٖ)
 ِف )ـ(: "كمن" (ٗ)
 (ُْٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٓ/ّينظر التهذيب ) (َُ)
 ِف )ـ(: "إحراـ" (ُُ)
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كفارؽ ما مٌر عن الركضة كاَّموع ما لو أحـر متمتع من اٞنيقات مث أحـر 
فراغ العمرة كأفسده حيث ال يلزمو  (ُ)من مكة قبل الطواؼ كأفسده أك بعدباٜنج 

كما لو أفرد اٜنج مث  ،اٞنيقات بل لو أف حيـر من مكة (ِ)/ِف القضاء أف حيـر من
فإنو يكفيو ِف قضائها أف حيـر من أدىن  ،أحـر بالعمرة من أدىن اٜنل مث أفسدىا

رة األكذل تتبع اٜنج فواتنا كحصوال كما بأف العمرة ِف القراف كما ِف الصو  (ّ)اٜنل
العمرة  (ْ)بل ٞنيقات القارف كىو مكة كبأف تأخر ،سيذكره اٞنصنف فلم ينظر إليها

لو باٜنج، كصًن ٟنا  (ٕ)ال ارتباط مستقببلن  صًنىا نسكان  (ٔ)اٜنج ِف ]الثالثة[ (ٓ)عن
 ،األداء (ٖ)/أ[ مسلكّٓكىو أدىن اٜنل فوجب ِف القضاء سلوكا بو ] ،ميقاتا آخر

، (ٗ)كأيضا فهو ِف مسألة الركضة جاكز اٞنيقات ببل إحراـ ِنبلفو ِف ىذه )اٞنسائل(
، (ُُ)غًن طريق ]األداء[ (َُ)كلو اإلحراـ بو ِف غًن زمن اإلحراـ باألداء )كسلوؾ(

 اإلحراـ منها (ُ)أف حيـر من قدر مسافة يلزمو (ُِ)لكن إف كاف ميقاتو أقرب ]لزمو[

                                 
 ِف )ح(: "كبعد" (ُ)
 /أ/ـ[.ُِهناية ] (ِ)
لب (، أسىن اٞنطإْٓ/ٕ( العزيز )َّٗ/ٕ(، اَّموع )ُْٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ّ)

(ُ/ُُٓ.) 
 ِف )ح(: "تأخًن" (ْ)
 ِف )ظ(: "ِف" (ٓ)
 ِف ط )ح( )ـ(:"الثانية"  (ٔ)
 ِف )ح( )ـ(: "الرتباط" (ٕ)
 زيادة ِف )ظ(: "مسلك القضاء أيضان" (ٖ)
 .ِف )ـ(: "اٞنسألة" (ٗ)
 ِف )ـ(: "كلو سلوؾ" كِف )ح(: "أك سلوؾ" (َُ)
 ار" كلو سلوؾ غًن طريق األداء"ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. كِف )ـ(: "تكر  (ُُ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ُِ)
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 .(ّ)داءسلك طريق األ (ِ)لو
عٌن لو ِف العقد إف كاف أبعد من  (ْ)كيلـز األجًن ٜنج أك عمرة أف حيـر ٣نا

كاف ِف  (ٗ)أك (ٖ)مثلو سواء حاذاه (ٕ)؛ فإف ]كاف[(ٔ)(ٓ)[عنو]ميقات احملجوج 
اـ من اٞنيقات كأبعد منو فإف شرط عليو أف حيـر طريق آخر دل يتعٌن بل لو اإلحر 

 .(ُُ)(َُ)بعد اٞنيقات فسد العقد لفساد الشرط
 تعيين( لمكاف اإلحراـ في عقد اإلجارة عن حي أو ميتوال يجب )

العادة الغالبة، كمكاف التسليم ِف ق إذل ميقات بلد العقد ِف لالنصراؼ اٞنط
 .(ُّ)(ُِ)الٌسلَّم

                                 
 ِف )ح(: "تلزمو"(ُ)
 ِف )ـ(: "أك" (ِ)
 (.ُِّ/ُ(، اخبلص الناكم )َِٖ/ٕ(، اَّموع )ُْٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ّ)
 ِف )ـ(: "ّنا" (ْ)
 ِف األصل: "منو" (ٓ)
، (ُِْاكم الصغًن ص)(، اٜنَُّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٗٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)

 (ُِّ/ُخبلص الناكم )إ
 ساقط من األصل. (ٕ)
 ِف )ظ( )ح(: "أحاذاه" (ٖ)
 ِف )ـ(: "أـ" (ٗ)
 زيادة )ظ( )ح(: "الشرط خبلفان ٞنا يوَهو زيادة ألف كاف على ما زعمو الفتا كأصلو ُنذفو" (َُ)
بٌن (، ينظر: ركضة الطالُِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ٗٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)

(ِ/َُّ.) 
، مؤجل بثمن مقبوض ِف ٠نلس العقد، أك اسم لعقد عقد ٞنوصوؼ ِف الذمة: السَّلىم (ُِ)

يوجب اٞنلك للبائع ِف الثمن عاجبل، كللمشرتم ِف الثمن آجبل. ينظر: اٞنطلع على 
 (.َُِ(، التعريفات ص)ِّٗألفاظ اٞنقنع ص)

 (َُّ/ْ)ينظر: الغرر البهية  (ُّ)
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ِف النسك  بأحد معنييو السابقٌن كىو الدخوؿ( ُ)( )اإلحراـ(وينعقد)
( إف كجدت الأعٌينو أـ أطلقو ) (ّ)/، كال بتلبية سواء(ِ)( كإف دل يتلفظ ُّابالنية)

كمن  ،( ِف قبل أك دبر كلو لبهيمةمجامعاً ه حاؿ كونو )ذكر أك غًن  (ْ)نالنية ٣نٌ 
  ،فبل ينعقد النسك أصبل ،كجاىل كإف عذر كما اقتضاه إطبلقهم (ٓ)/صِب كناس

 (ٕ)، كىو أكجو ٣نا جيـز بو ]فيها[(ٔ)كما صححو ِف الركضة ِف ١نرمات اإلحراـ
ـ ، كاقتضاه كبل(ٗ)مث يفسد انعقاده صحيحان ( ٖ)/ب[ ِفّٓىنا كالرافعي ]

ِف الدكاـ دينع االنعقاد كاٜندث ِف الصبلة كإَّنا دل  (ُُ)؛ ألٌف ما أفسده(َُ)اٜناكم
الدكاـ؛  (ُّ)ألنو ال يلـز من عدـ الفساد )ِف( ؛الناسي (ُِ)يفسد )٥نو ٗناع(

 .(ُٓ)عدمو ِف االبتداء لضعفو مع كجود اٞنناِف (ُْ)لفوتو

                                 
 ما بٌن القوسٌن مكرر ِف )ظ(  (ُ)
خبلص الناكم (، إُِْ(، اٜناكم الصغًن ص)ّّْ/ِ)ينظر: ركضة الطالبٌن  (ِ)

(ُ/ُِّ) 
 /أ/ح[.ِٕٕهناية ] (ّ)
 زيادة ِف )ح(: "منو عن". (ْ)
 . /ب/ظ[ُِٕهناية ]( ٓ)
 (َّْ/ّ(، هناية احملتاج )ُْْ-ُّْ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٔ)
 اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  ما بٌن (ٕ)
 ِف )ـ(: "من". (ٖ)
 ِف )ـ(: "يفسده" (ٗ)
 (ِْْ(، اٜناكم الصغًن ص)ِّّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
 ِف )ـ( )ح(: "أحسد" (ُُ)
 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "ٗناع ٥نو" (ُِ)
 سقط ِف )ظ(  (ُّ)
 ِف )ظ(: "لقوتو" ِف )ح(: "تقوية" (ُْ)
 (.ُْٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُٓ)
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حا على األكجو ما لو قارنت النية النزع فينعقد صحي (مجامعاػػػػػ)كخرج ب
ىذا ىو اٞنوافق  (ْ)(ّ)/كمن مث قاؿ ابن العماد أف (ِ)ما مر ِف الصـو (ُ)نظًن

حاؿ النية أـ  (ٔ)كبو يرد قوؿ الشارح عقب قوؿ اٞننت ال ٠نامعا سواء نزع (ٓ)للقواعد
ىنا كالصبلة كاضح )بل ال  (ٕ)دل ينزع كما لو أحـر بالصبلة انتهى كالفرؽ بٌن )ما(

 .(ٖ)جامع بينهما(
(ٗ)كيسن أف يتلفظ ّنا يريده كأف يلٌِب 

كما يأيت فيقوؿ بقلبو كلسانو: نويت  
: لبيك الٌلهٌم لبيك إخل، كال (ُُ)، ]فقاؿ[(َُ)اٜنٌج مثبل كأحرمت بو هلل )تعاذل(

كنقلو ِف  (ُّ)كيندب كما قالو ابن الصبلح كتبعو ِف األذكار (ُِ)جيهر ُّذه التلبية

                                 
 ِف )ظ(: "نظر" كِف )ح(: "كنظر" (ُ)
 (َّْ/ّ(، هناية احملتاج )ُْٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ِ)
 /ب/ـ[.ُِهناية ] (ّ)
 قولو: "أف" سقط من )ح(  (ْ)
 (.ُْٖ-ُْٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٓ)
 ِف )ح( )ظ(: "أنزع" (ٔ)
 سقط من )ـ(  (ٕ)
 سقط من )ـ( )ح(  (ٖ)
أم جييب اٞننادم، مأخوذة من لب باٞنكاف كألب بو إذا أقاـ بو، كألب على كذا : يلِب (ٗ)

إذا دل يفارقو، كاٞنراد أف يقوؿ: لبيك اللهم لبيك. ينظر: طلبة الطلبة ِف االصطبلحات 
 (.ِِِ/ْ(، النهاية ِف غريب اٜنديث كاألثر )ِٖالفقهية ص)

 سقط من )ـ(  (َُ)
 سقط من األصل.  (ُُ)
(، أسىن اٞنطالب ِّٔ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٖٓ-ْٖ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ُِ)

 (.ُِْ(، اٜناكم الصغًن ص)ْٕٔ/ُ)
 (.ِٖٔ/ّ(، هناية احملتاج )ُِٗينظر األذكار ص) (ُّ)
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لكن  (ُ)كر ِف ىذه التلبية ال غًنىا ما أحـر بواإليضاح عن اٛنويين كأقره أف يذ 
ذكره ِف  (ِ)أنو ال يندب كصوبو كالعربة ّنا نواه )ال ّنا( نقل األسنوم عن النصٌ 

))من أراد منكم أف يهل  من قولو  ٞنا صحٌ  ؛(ّ)تلبيتو كاإلحراـ ينعقد ]معينا[
كمن أراد أف  ،(ٓ)فليفعل]/أ[ ّٔفليفعل كمن أراد أف يهٌل ُنٌج ] (ْ)ُنٌج كعمرة
ٞنا  ؛اإلحراـ (ٗ)[أصل]ال يزيد على نية  (ٖ)كمطلقا بأف (ٕ)(((ٔ)فليفعل(يهٌل بعمرة 

))خرج ىو كأصحابو مهلٌن ينتظركف الوحي، فأمر من ال  أنو   ركاه الشافعي
 .(ُُ)أف جيعلو حجا(( (َُ)ىدم معو ]أف جيعل إحرامو عمرة، كمن معو ىدم[

اإلطبلؽ ِف نية الصبلة، ألٌف اإلحراـ أشد تعلقنا  كاألٍكذل التعيٌن، كإَّنا امتنع
أك باٜنج ِف  (ُِ)منها، أال ترل أنو لو أحـر بنسك نفل كعليو فرض انصرؼ ]لو[

                                 
 (.ِٖٔ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ُ)
 ِف )ـ(: "ألَّنا". (ِ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ّ)
 ِف )ح(: "أك عمرة" (ْ)
 (: "فبل يفعل"ِف )ـ (ٓ)
 ( سقط ِف )ح(.ٔ)
( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب التَّمتع كالقراف كاإلفراد باٜنجٍّ، ٕ)

(، كمسلم ِف صحيحو،  ُْٕٖ( برقم )ٕٔٓ/ِكفسخ اٜنجٍّ ٞنن دل يكن معو ىدم )
 كأنو جيوز إفراد اٜنج كالتمتع كالقراف، كجواز ،كتاب اٜنج، باب بياف كجوه اإلحراـ

(، ُُُِ( برقم )ُٕٖ/ِإدخاؿ اٜنج على العمرة، كمَّت حيل القارف من نسكو )
 كاللفظ لو.

 ( ِف األصل" "كبأف".ٖ)
 صل".األ: "ِف األصل( ٗ)
 ساقط من األصل. (َُ)
 (.َِٗٗ( برقم )ّٓ/ٕة السنن كاآلثار )ف(؛ معر ُّٗ/ِ( ينظر: األـ )ُُ)
 ساقط من األصل.  (ُِ)
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غًن أشهره انعقد عمرة ككإحراـ زيد كإف دل يكن زيد ١نرما أك باف موتو ٛنزمو 
ٞنا قدـ  (ْ)]رضي اهلل عنو[ (ّ)موسى األشعرمٌ  (ِ)صٌح أف أبا (ُ))كٞنا( ؛باإلحراـ

فقاؿ قد  أىللت، قاؿ لبٍيت بإىبلؿ كإىبلؿ النٌِب ( ٓ)قاؿ لو: مب على النِب 
 .(ٔ)أحسنت((

 (كإحراـ زيد، وزيد)إحراما ( أو نوى)النية ِف أشهر اٜنج ( أطلقَ  فإفْ )
أصبل أك أتى بصورة إحراـ فاسد  (أو لم يحـر)إلحرامو ( مطلق)اٞنشبو بو، إما 

كلغت  (ٗ)ِف كل من الصور الثبلث مطلقا (ٖ)نعقد ]إحرامو[ا (ٕ)لكفره أك ٗناعو
                                 

 ( ِف )ح(: "ٞنا".ُ)
 (: "أِب"، كاٞنثبت ىو الصواب.( ِف )حِ)
. قدـ ىو: عبد اهلل بن قيس سليم بن حضار بن حرب بن األشعرم التَّميمي الكوِف( ّ)

 اٜنبشة حَّتَّ قدـ مكَّة قبل ىجرتو إذل اٞندينة، فأسلم، مثيَّ ىاجر إذل على النَِّبٍّ 
مع أىل السَّفينتٌن بعد فتح خيرب، فأسهم ٟنم منها. كتوِفٍّ بالكوفة، كقيل: ّنكَّة سنة 

(، كاإلصابة َّٖ/ِٙنسٌن، كقيل غًن ذلك. انظر: سًن أعبلـ النببلء )
(ْ/ُُِ.) 

 ( زيادة ِف )ـ(.ْ)
 ( ِف )ـ(: "دل".ٓ)
كإىبلؿ النِب   أىل ِف زمن النِب ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب من ٔ)

 (ِ/ْٓٔ( ،)ُْْٖ كمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب ِف نسخ التحلل ،)
 (.ُُِِ( برقم )ْٖٗ/ِكاألمر بالتماـ )

 ِف )ح( )ظ(: "ٗناعة" (ٕ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٖ)
اٞنطالب (، أسىن ّّٕ-ّّٔ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُُِ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٗ)

(ُ/ْٖٔ) 
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ألنو قيد اإلحراـ  ؛حاؿ زيد (ُ)ف علم(إاإلضافة إذل زيد ِف الثالثة بأقسامها )
فإذا بطلت بقي أصل اإلحراـ كما لو أحـر عن نفسو كمستأجره كما  (ِ)بصفة

ف زيد ١نرما ِنبلفو فيما لو قاؿ إف كا ،/ب[ ٠نزـك بؤّيأيت كألف أصل إحرامو ]
 .(ّ)كما يأيت  فقد أحرمت كدل يكن ١نرمان 

من حج أك عمرة  ((ٓ)/ما شاءىذه الصور ) (ْ)( إلحرامو ِف كل )من(عّينك)
ألف االعتبار ُّا  ؛أك كليهما بأف يصرؼ بالنية ال باللفظ إحرامو اٞنطلق إذل ذلك

 .ات كقت اٜنجو لكن لف (ٔ)]ال بو[
أم من  ،عمرة (ٕ)القاضي حيتمل أف يتعٌنك  ،صرفو إذل العمرة :قاؿ الركياين

 كىذا ،فاتو اٜنج نٍ مى كى فإف عينو لعمرة فذاؾ أك ٜنج فى  ،ف يبقى مٍبهمناأغًن صرؼ ك 
 .األقرب األكؿ :كإف قاؿ الزركشي ، كىو اٞنتجوصحابىو ظاىر كبلـ األ

إف لو  :كىو مقتضى كبلمهم ،ضاؽ كقتو فاٞنتجو كما قالو األسنوم (ٖ))كلو(
 .(ٗ)ما شاء كيكوف كمن أحـر باٜنج ِف تلك اٜنالةصرفو إذل 

، نعم (ُِ)بالنية (ُُ)/التعيٌن (َُ)/( أنٌو ال جيزئو العمل قبلعّينكأفهم قولو )
                                 

 ِف )ظ(: "مث إف علمو" (ُ)
 (ِٔٔ/ّ(، هناية احملتاج )ُِّ/ُ(، إخبلص الناكم )ٕٖ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ِ)
 (ِٔٔ/ّ(، هناية ا حملتاج )ّّٖ-ّّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ّ)
 سقط من )ـ(  (ْ)
 /أ/ـ[.ِِهناية ] (ٓ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٔ)
 "ِف األصل: "تتعٌن (ٕ)
 ِف )ـ(: "كإف" (ٖ)
 (.ِٓٔ/ّ(، هناية احملتاج )ُِّ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)
 /ب/ح[.ِٕٕهناية ] (َُ)
 . /أ/ظ[ِِٕهناية ]( ُُ)
 ِف )ظ(: "كالنية" (ُِ)
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من سنن اٜنج  (ِ) طوافو عن القدـك كإف ]كاف[ (ُ)لو طاؼ مث صرفو للحج كقع
كن سنوم عن البياف كغًنه كاألكجو أنو لو سعى بعده دل جيزئو ألنو ر نقلو األ

 فيحتاط لو كإف كقع تبعا.
كلو أحـر مطلقا مث أفسده قبل التعيٌن فأيهما عينو كاف  :قاؿ القاضي

ا لو ( نول (ْ)أوأما إذا أحـر مطلقا ِف غًن أشهر اٜنج فقد مر بيانو ) (ّ)مفسدن
/أ[ من حج أك عمرة أك كليهما، ّٕاإلحراـ كإحراـ زيد كزيد مفصل ٞنا أحـر بو ]

أحـر  ( أحدث بعد إحرامو كأففي تفصيل (ٓ)البو ابتداء )تى أتبعو ِف تفصيل 
( كذلك كاف أحـر أحدثو (ٔ)قراف( ال ِف )وحرامو )مطلقا كصرفو ٜنج مث أحـر كإ

فبل يلزمو ِف األكذل أف يصرؼ  ،حراموأدخل عليها اٜنج مث أحـر كإ (ٕ) بعمرة )مث(
أف يقصد التشبو )بو(  كال ِف الثانية إدخاؿ اٜنج على العمرة إال ،ٞنا صرؼ لو زيد

 .(ٖ)فيكوف ِف األكذل حاجا كِف الثانية قارنان  ،ِف اٜناؿ ِف الصورتٌن
اٜنج ِف الثانية كقصد  (ٗ)حرامو قبل صرفو ِف األكذل كقبل إدخالوإكلو أحـر ك

كما اقتضاه ما ِف   بإحرامو اٜناضر كاآليت صحٌ  (ُُ)سوِف حاؿ تلبٌ  (َُ) التشبيو ]بو[

                                 
 ِف )ظ(: "كقطع" (ُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ِ)
 (ْٕٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)
 )ح(: "ك" ِف (ْ)
 ِف )ظ(: "ال". (ٓ)
 ِف )ـ(: "قرف". (ٔ)
 سقط ِف )ـ( . (ٕ)
 (ْٕٕ/ُ(، مغين احملتاج )ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٖ)
 ِف )ـ(: "أك حاؿ" (ٗ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (َُ)
 ِف )ظ(: "تلبيسو". (ُُ)
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كألف  ؛ألنو جاـز ِف اٜناؿ ؛كليس فيو معىن التعليق ّنستقبل (ُ)الركضة عن البغومٌ 
 .ذلك يغتفر ِف الكيفية ال ِف األصل

كال يلزمو ، (ْ)(ّ)بنية التمتع كاف ىذا ١نرمنا بعمرة (ِ) كلو أحـر ]بعمرة[
يد بكيفية احرامو لزمو األخذ بقولو كلو فاسقا التمتع كما ِف الركضة كمَّت أخربه ز 

بعمرة  (ٔ)أخربه (ٓ)/ألنو ال يعلم إال من جهتو فإف ؛فيما يظهر، كإف ظٌن خبلفو
 (ٖ)، كعند فوت اٜنج يتحلل للفوات(ٕ)فباف ١نرما ُنج كاف إحراـ ىذا ُنج تبعا لو

كلو أخربه  (ُّ)ألف اٜنج لو ؛(ُِ)هغرٌ  (ُُ)كال يرجع بو على زيد كإف (َُ)دما (ٗ)كيريق

                                 
 (.ّّٕ/ِ )ينظر: ركضة الطالبٌن (ُ)
 ساقط من األصل.  (ِ)
 ِف )ـ(: "بالعمرة". (ّ)
 (ِٔٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ْ)
 /ب/ـ[.ِِهناية ] (ٓ)
 ِف )ظ(: "كاف أجًنه". (ٔ)
(، أسىن اٞنطالب ّّٕ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ٕٖ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٕ)

(ُ/ْٖٔ). 
 ِف األصل: "بالفوات" (ٖ)
(، لساف العرب ََٓ/ٔأم يهريق كيصب. ينظر: احملكم كاحمليط األعظم ): يريق (ٗ)

(ٖ/ِّْ.) 
 ( ِف األصل قولو: "ما" مكرر.َُ)
 ( ِف )ظ(: "ال أف".ُُ)
 غرا كغركرا كغرة، فهو مغركر كغرير: أم خدعو.  يقاؿ: غره يغره: غرٌه (ُِ)

 .(ُُ/ٓ(، لساف العرب )َّٔ/ٓاحمليط األعظم )ينظر: احملكم ك        
 (ّّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُّ)
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فإف تعمد دل يعمل ِنربه الثاين لعدـ الثقة ( ُ)مث ذكر )خبلفو( /ب[ بنسكّٕ]
 قالو ابن العماد كغًنه. (ّ)بو (ِ)بقولو كإال فيعمل

( عن كيفية تعذرت مراجعتو( أحـر كإحراـ زيد كجهل ما أحـر بو ك)فإف)
الطويلة دل يتحر  لنحو موتو أك جنونو أك نسيانو ما أحـر بو أك عيبتو (ْ)إحرامو

لتلبسو باإلحراـ يقينا فبل يتحل إال بيقٌن اإلتياف باٞنشركع فيو كما لو شك ِف 
عدد الركعات ال يتحرل كإَّنا ٓنرل ِف األكاين كالقبلة كما مر ألف أداء العبادة مث ال 

 ،كىو أف يصلي لغًن القبلة، أك يستعمل ِنسا (ٓ)حيصل بيقٌن إال بعد فعل ١نظور
 .األداء بيقٌن من غًن فعل ١نظوركىنا حيصل 

 إف عرض لو التعذر قبل اإلتياف بشيء من أعماؿ النسك، ك)قرف(مث 
ت ذٌمتو، بأف اقتصر على نية اٜنج كأتى بأعمالو برئ( أو أفرد)نول القراف  (ٔ))أم(

ألنو إما ١نـر بو أك مدخل لو  (؛حج فقط)لو ( حصل)لكن ال مطلقا بل إَّنا ( و)
الحتماؿ أنو أحـر باٜنج كديتنع إدخاٟنا  (ٕ)على العمرة كال تربأ ذمتو من العمرة

 .األكذل عليو (ٖ))ِف(
                                 

 ِف )ـ(: "ِنبلفو" (ُ)
 ِف )ظ(: "فليعمل" (ِ)
 (ِٔٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)
 ِف )ـ(: "أحرمو" (ْ)
 (ِٕٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)
 ."إف"( ِف )ـ(: ٔ)
(، اَّموع ِِٔ/ٕالعزيز )فتح (، ٖٔ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُٓٗ/ِينظر األـ ) (ٕ)

(ٕ/ِّٓ). 
 ِف )ظ(: "عليو" (ٖ)
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علم أف الواجب لتحصيل اٜنج بنية كىو من زيادة اٞنصنف  (ُ) كّنا ]تقرر[
كال خبلؼ فيو فمنازعة األسنوم فيو  :قاؿ (ِ)عي كالنوكم ِف اَّموعتبعنا للراف

الرباءة من العمرة  (ْ)أكذل لتحصيل (ّ)/أ[ كىيّٖليست ِف ١نلها أك نية القراف ]
( عليو ِف اٜنالٌن إذا اٜناصل لو اٜنج فقط كاحتماؿ وال دـعلى كجو ) أيضان 

 .(ٔ)بالشك (ٓ)حصوؿ العمرة ِف صورة القراف ال يوجبو؛ إٍذ ال كجوب
أما  ،(ٖ)أحـر بعمرة فيكوف قارنا ذكره اٞنتورل (ٕ)/الحتماؿ أنو ؛نعم يستحب

لو دل يقرف كال أفرد بأف اقتصر على أعماؿ اٜنج من غًن نية فيحصل لو التحلل ال 
كإف تيقن أنو أتى بواحد منهما لكن ٞنا دل يتعٌن الساقط  (ٗ)الرباءة من شيء منهما

أك  ،كمن عليو صبلة من اٝنمس ال يعلم عينها  ،إلتياف ُّماكجب عليو ا (َُ)منهما
الحتماؿ أنو أحـر ُنج  ؛كإف نواىا ل أيضان التحلٌ  (ُِ)دل حيصل (ُُ)على عمل العمرة

                                 
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُ)
 (ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٓ/ٕ(، اَّموع )ِِٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 ِف )ح(: "كىو" (ّ)
 ِف )ـ( )ظ(: "لتحصل" (ْ)
 ِف )ـ(: "كجوبو" (ٓ)
(، أسىن ُِْ(، اٜناكم الصغًن ص)ِِٕ/ٕ(، العزيز )ٖٔ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٔ)

 (ْٖٔ/ُاٞنطالب )
 . /ب/ظ[ِِٕهناية ]( ٕ)
 (ّّٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٖ)
 (ِٕٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّْ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٗ)
 ما"ِف )ظ(: "فيه (َُ)
 ِف )ـ(: "لعمرة" (ُُ)
 ِف )ظ(: "حيصل لو" (ُِ)
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 (ٓ)/قاؿ: ألنو ،(ْ)كعرب بالتعذر كالشيخٌن (ّ)باؽ (ِ)/كقتو (ُ)أعمالو، مع أف كدل يتمٌ 

؛ ألنو قد يستفاد من مراجعتو (ٕ)بالتعسر (ٔ)ا لو جربمك  ،أصوب من تعبًن اٜناكم
بياف حكم الدـ اٞنشكوؾ ِف كجوبو للفقراء فيتعٌن البحث عنو كيستفاد  (ٖ)كإف قرف

، كيؤخذ (ٗ)أيضا سقوط كجوب العمرة عنو لكن ال يلـز البحث عن ذلك انتهى
الدـٌ على احتماؿ من نية  (َُ)من فحواه أنو ال يلزمو البحث إال إذا فعل ما يقتضي

على أف (ُُ) اإلفراد، كأنو عند اإلقداـ على أحدَها ال يلزمو ]البحث[ القراف أك
إذ األصل براءة الذمة كدل يتحقق  ؛/ب[ ِف لزـك البحث ألجل الدـ نظراّٖ]

 كجود مقتصى لو مبهم حَّت يبحث عنو.
( ُِ)فائدة التعبًن بالتعذر أنو ما داـ يرجو إيضاح ]اٜناؿ[ :لو قيل ،نعػػم

كتعاطي ما حيتمل  ،نفسو ِف إيهاـ( ُّ)ألنو يورط ،اد أك القرافٕنتنع عليو نية اإلفر 

                                 
 ِف )ـ(: "أنو" (ُ)
 /أ/ح[.ِٖٕهناية ] (ِ)
 (ِٕٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّْ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ّ)
 (ِّٔ/ٕ(، اَّموع )ِِٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ْ)
 /أ/ـ[.ِّهناية ] (ٓ)
 ِف )ح( )ظ(: "كما لو جيز" (ٔ)
 (ُِْينظر اٜناكم الصغًن ص) (ٕ)
 ِف )ـ(: "فرؽ" كِف )ظ(: "أقرف" (ٖ)
 (ُِٗ/ِينظر: الغرر البهية ) (ٗ)
 ِف )ح(: "تقتضي" (َُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُِ)
 ِف )ظ(: "دل يورط"(ُّ)
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 .(ُ)رفكاف التعبًن ألجل ذلك بالتعذر أصوب منو بالتعسٌ  ،اٜنرمة من غًن ضركرة
أحـر معينا مث ( كمن)تعذرت عليو اٞنراجعة فيما تقرر  (ِ)كحكم من

لقراف أك ما أحـر بو قبل اإلتياف بشيء من األعماؿ فشك فيو فإنو ينوم ا (نسي)
فإف اقتصر على أعماؿ  (ّ)اٜنج فقط، كحيصل لو اٜنج فقط كال دـ عليو ٞنا مٌر؛

فكما سبق ىذا كلو إف عرض ألحدَها ما ذكر قبل اإلتياف بشيء  (ْ)اٜنج كالعمرة
فإف عرض لو ذلك بعد اإلتياف بشيء منها فإف كاف بعد  ،من األعماؿ كما تقرر

كقت الوقوؼ فقرف أك نول اٜنج ككقف  فإف بقي ،الوقوؼ كقبل أف يطوؼ نظرت
ثانينا كأتى

ألنو إما ١نـر بو أك مدخل لو  ؛اٜنج (ٔ) ببقية أعماؿ اٜنج حصل ]لو[ (ٓ)
الحتماؿ أنو ؛ (ٕ)على العمرة قبل الطواؼ كال ٓنصل لو العمرة ]قبل الطواؼ[

 .(ٖ)ٞنا مر أحـر ُنج كديتنع إدخاٟنا عليو كال دـ عليو
الوقوؼ أك دل يفت، كقرف أك أفرد كدل يقف أك /أ[ ّٗ( فات كقت ]وإف)

كقف كدل يقرف كال أفرد دل حيصل لو اٜنج كال العمرة؛ الحتماؿ أنو أحـر ُّا فبل 
( طاؼ ثم)( ٗ)جيزئو ذلك الوقوؼ عن اٜنج كإف كاف عركضو ليس كذلك بأف

                                 
 زيادة ِف )ح(: "بالتعسر دل يبعد" (ُ)
 )ظ(: "كمن"ِف  (ِ)
(، ُِْ(، اٜناكم الصغًن ص)ّٕٕ-ّٕٔ/ُ(، اٞنهذب )ٖٔ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ّ)

 (َِٗ/ِالغرر البهية )
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أك العمرة" (ْ)
 ِف )ح(: "أك أتى" (ٓ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. (ٔ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل ك)ح(  (ٕ)
 (.ِٕٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْٗٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٖ/ٕز )ينظر: فتح العزي (ٖ)
 ِف )ح(: "أف" (ٗ)
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 ،(ّ)لئبل يوىم أف الفورية شرط ؛(ِ)رخصتعبًن أصلو بالفاء األ (ُ)عدؿ إليها )عن(
شرط إاٌل أف جياب عنو بأف اإليهاـ  (ٓ)بأنو يوىم أٌف اٞنهلة (ْ)لكن قد يعرتض عليو

قبل الوقوؼ أك بعده فنول اٜنج أك قرف أك  ((ٔ)شكّ )األٌكؿ ىو اٞنتبادر أكثر، 
لو اٜنج الحتماؿ أنو أحـر بعمرة كديتنع إدخالو عليها بعد  (ٖ)/دل حيصل (ٕ)كقف

أتم ) (َُ)إف(ػػػف)إدخاٟنا عليو،  (ٗ)أحـر ُنج كديتنع الطواؼ كال العمرة؛ الحتماؿ أنو
 ،أك ُّما( بحج)بعد ذلك  (وأتى)بأف سعى بعد طوافو كحلق أك قصر (، عمرة

لكن  ،فقط بيقٌن؛ ألنو حاج أك متمتع دكف العمرة ٞنا مرٌ  (برئ منو) كأتى بأعمالو
كنظًنه ما لو  ،الحتماؿ أنو أحـر ُنج فيقع اٜنلق ِف غًن أكانو ؛ال نيفتيو بفعلو

فبل نفيت  ،ر مركرَهادجاجة جوىرة أك تقابلت دابتاف على شاىق كتعذٌ  (ُُ)ابتلعت
صاحب اٛنوىرة بذبح الدجاجة كال صاحب إحدل الدابتٌن بإتبلؼ األخرل، 

 ،ة كمذبوحة/ب[ قيميت الدجاجة حيٌ ّٗلكنهما إف فعبل ذلك لـز األكؿ ما بٌن ]

                                 
 .( ِف )ـ(: "من"ُ)
 .( ِف )ـ(: "األخصر"ِ)
 (ْٗٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)
 سقط ِف )ح(  (ْ)
 ِف )ـ( )ح(: "اٞنهملة" (ٓ)
 .( ِف )ح(: "مث شك"ٔ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ككقف" (ٕ)
 /ب/ـ[.ِّهناية ] (ٖ)
 ِف )ح(: "فيحتمل" (ٗ)
 .( ِف )ـ(: "كإف"َُ)
 زيادة ِف )ظ(: "الدجاجة حية أك مذبوحة" (ُُ)
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 .(ِ)ِف الركضة كأصلها عن األكثرين (ُ)كالثاين قيمة دابة اآلخر، ىذا ما
بل صرحيو تبعا  (ٓ)/نفتيو بو، كىو قضية كبلـ اٜناكم (ْ)/(ّ)كقاؿ ابن اٜنداد

مقالة ابن اٜنداد؛ ألف اٜنلق يباح بالعذر كضرر االشتباه  (ٔ)للغزارل فإنو ]اختار[
 .(ٖ)كنقلو ِف اَّموع عن ٗنع كصٌححو (ٕ)أكثر، إذ يفوت بو اٜنج
يقاؿ لو إف فعلت كذا لزمك كذا أك كذا، فكذا كما  (ٗ) أنوكصوب البلقيين

كال  :قاؿ ،عليك (َُ)قلٍّ يقاؿ ٞنوؿ ١نـر إف كطأت فسد إحرامك كإال فطلق كإال طي 
اٜنلق شيئا من احملرمات اٞنتوقفة على التحلل، كلو جامع مث  (ُُ)يستفيد ]ُّذا[

                                 
 ِف )ـ(: "على ما" (ُ)
(، أسىن اٞنطالب ِّْ/ّ(، ركضة الطالبٌن )ِِٗ-ِِٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)

(ُ/ْٔٗ) 
ة ، من أئمٌ ((الفركع))صاحب  ،اٞنصرمٌ  أبو بكر، ١نمد بن أ٘ند بن ١نمد القاضي ىو: (ّ)

، انتهت إليو إمامة مٌ إسحاؽ اٞنركز  أِبك  على ابن عقيل الفرياٌِب، وفقٌ تأصحاب الوجوه، 
سنة  -ر٘نو اهلل– توِفٌ (( ((، ككتاب ِف ))الفرائضِف ))أدب القاضي، لو كتاب مصر
 من اٟنجرة. كأربعٌن كثبلٖنائة ٙنسو 

 (.ٓٔ(، كطبقات الشافعٌية للعبادٌم ص )ُِٗ/ِينظر: هتذيب األٚناء كاللغات )     
 . /أ/ظ[ِّٕهناية ]( ْ)
 /ب/ح[.ِٖٕ] هناية (ٓ)
 ِف األصل: "اختاره" (ٔ)
 (.ِّْ/ِٖ(، ركضة الطالبٌن )ُِْينظر اٜناكم الصغًن ص) (ٕ)
 (َِٓ/ٕينظر: اَّموع ) (ٖ)
 ِف )ـ(:"أم" (ٗ)
 ِف )ـ(:" أطلق" (َُ)
 ساقط من األصل.  (ُُ)
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ا كقد جامع فيو دل يصح حجو ٛنواز كوف إحرامو السابق حج (ُ) أحـر ]باٜنج[
، كال نسلم البن اٜنداد جواز اٜنلق بل يتعٌن التقصًن (ِ)قبل التحلل األكؿ ففسد

  .(ْ)تزكؿ الضركرة، ]انتهى (ّ)بأقل ما ديكن )ألنو(
الفرتاقهما ِف ، (ٔ)لكوف إزالة الكل كإزالة البعض ِف اٜنرٌ  (ٓ)كال نظر[

دـ ) ىذه اٜنالة ِف( ووجب)كاالقتصار على أخف اٞنفسدتٌن كاجب  ،اٜنرمة
، أٌما الدـ فؤلنو إما متمتع؛ الحتماؿ إحرامو بعمرة كإما قارف فيلزمو مع دـ (عتمتّ 

/أ[ القراف كأما َْ)لكن اٞنتيٌقن الثاين للشك ِف ] (ٕ)القراف دـ اٜنلق قبل أكانو
عن الواجب عليو من غًن  (ٗ)فًنيقو (ٖ) الحتماؿ إحرامو ُنج( ؛حالق ِف غًن أكانو

ألف تعيينها ِف الكفارات غًن كاجب فإف عٌن كأخطأ دل جيز، كأما   ؛(َُ)ةتعيٌن جه
بالدـٌ كلو مع كجود الطعاـ  (ُِ)/كاف معسران  (ُُ)كونو كدـ التمتع فلبلحتياط فإذا

                                 
 ساقط من األصل.  (ُ)
 ِف )ظ(: "فيفسد". (ِ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ألف بو". (ّ)
 (.ْٗٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ِالطالبٌن ) ينظر: ركضة (ْ)
 ِف األصل: "كال نظر انتهى". (ٓ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "اٛنزاء". (ٔ)
زيادة )ظ( )ح(: "كإما مفرد فيلزمو دـ اٜنلق قبل أكانو كللشك ِف القرآف دل جيب غًن  (ٕ)

 دـ".
 سقط من )ح(.  (ٖ)
 ِف )ح(: "لًنيقو". (ٗ)
 (.ْٗٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
 ِف )ـ(: "فإف". (ُُ)
 /أ/ـ[.ِْهناية ] (ُِ)
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فإف كاف متمتعا أجزأتو، كإال  (ُ)صاـ عشرة أياـ ثبلثة ِف اٜنج كسبعة إذا رجع
منها ٛنهة احتياطنا، كجيوز تعيٌن التمتع  كال تعٌن الثبلثة ،فثبلثة للحلق كالباقي نفل

كعبارة  (ّ)كقولو: دـ ٕنتع يوىم كجوب نية التمتع ِف الذبح كالصـو ،(ِ) ِف السبعة
أصلو ساٞنة من ذلك فهي أحسن فإف أطعم أك اقتصر على صـو الثبلثة دل يربأ 

عجز  (، )فإذا(ْ)على األكجو؛ ألف شغل الذمة بالدـ معلـو فبل بد من تعٌن الرباءة
حلق فذاؾ  (ٔ)عليو ]دـ[ (ٓ)عن الصـو فأطعم ستة مساكٌن برئ؛ ألنو )إف كجب(

كىي الواجبة ِف اٜنلق  (ٕ)أك دـ ٕنتع فقد زاد خًنا بزيادة مدين من ثبلثة )آصع(
كجيزئو الصـو مع كجود الطعاـ، ألنو ال مدخل للطعاـ ِف التمتع كفدية اٜنلق على 

 .(ٖ)التخيًن
مرحلتٌن فأكثر  (ٗ)على آفاقي كىو من بينو كبٌن اٜنـر كإَّنا جيب ىذا الدـ

اٜنـر دكف مرحلتٌن لفقد دـ التمتع ٞنا يأيت  كمن بينو كبٌن (ي  مكِّ )على ٥نو ( ال)
/ب[ من أنو ال جيب على حاضرم اٜنـر كاألصل عدـ دـ اٜنلق َْآخر الباب ]

                                 
 (ْٗٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)
 (ْٗٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 (.َْٕ/ُب )ينظر: أسىن اٞنطال (ّ)
 (.ْٗٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ْ)
 ِف )ظ(: "أكجب". (ٓ)
 ساقط من األصل.  (ٔ)
 .سقط من )ظ((ٕ)
(، أسىن ّّْ-ِّْ/َِ(، ينظر: ركضة الطالبٌن )َِّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٖ)

 (ْٗٔ/ُاٞنطالب )
(ٗ)  "  زيادة ِف )ظ( )ح( )ـ(: "آخر اٜنـر
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 .(ِ)رامو األكؿ دل يلـز دـ آخر للشك ِف لزكموكونو قارنا بإح  اآلفاقي (ُ)كلوجوب
فعليو دـ  أمت متمتع حجو مث ذكر أنو طاؼ للعمرة ١ندثا باف قارنا: فرع

ج أعاده مع كدـ اٜنلق قبل أكانو، فإف تذكر أنو كاف ١ندثا ِف طواؼ اٜن (ّ))القراف(
ككذا إف أشكل عليو ِف أم الطوافٌن كاف؛ ألنٌو إف   (ْ)السعي كبرئ من النسكٌن

كاف ِف طواؼ العمرة صار قارننا، أك اٜنج فقد أعاده مع السعي كعليو دـ؛ ألنو 
، كلو جامع بعد العمرة (ٔ)جهة كما مرٌ  (ٓ)قارف أك متمتع كيريقو عن كاجبو كال يعٌن

كر أف حدثو كاف ِف طوافها فقيل تفسد عمرتو ُّذا اٛنماع  أحـر ُنج كذ  (ٕ) ]مثٌ[
، (ٖ)/كما لو جامع ظانا بقاء الليل فباف خبلفو كقيل ال يفسد كجماع الناسي

، فعلى الثاين يصًن قارننا، كيلزمو دماف (ٗ)كجـز اٞنصنف بالثاين ، كرجح غًنيه األٌكؿى
، كمن (ُُ)ليو فكما مرٌ ، أك ِف طواؼ اٜنج، أك أشكل ع(َُ)للقراف كاٜنلق كما مرٌ 

، (ُّ)إلدخالو على عمرة فاسدة؛ (ُِ)/جامع معتمرا مث قرف انعقد حجو فاسدا

                                 
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كلو جوز" (ُ)
 (ْٗٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "للقرآف" (ّ)
 (َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ْ)
 ِف )ظ(: "تعٌن". (ٓ)
 (َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 : "بعد".ِف األصل (ٕ)
 /أ/ح[.ِٕٗهناية ] (ٖ)
 (.ِِّ/ُإخبلص الناكم ) (ٗ)
 (َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِّْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
 (ِّْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)
 . /ب/ظ[ِّٕهناية ]( ُِ)
 (.ّْْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِّّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُّ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

227 

كفارؽ ما مٌر فيما لو قاؿ أحرمت كإحراـ زيد ككاف زيد ١نرما بفاسد بأف النسك 
 كالقضاء. (ُ)//أ[ ال يؤدل بو صحيح كفاسد كعليو بدنة كدـ للقرافُْالواحد ]
فأنا ) ان زيد ١نرم( إف كاف)( ْ)]بقلبو[( ّ)إلحراـا( ِ)ة(نيٌ )ِف ( وإف قاؿ)

، (ٓ)ِف إحرامو كعدمو فإف كاف زيد ١نرمنا انعقد إحرامو كإال فبل (تبعو ،محـر
فقط ال ِف تعيينو كىو ظاىر  (ٔ)كقضية كبلمهم أنو إذا كاف ١نرمنا ]يتبعو ِف إحرامو[

 عو ِف التعيٌن أيضا كماأما لو قاؿ فأنا ١نـر كإحرامو فيتب ،إف اقتصر على فأنا ١نـر

 .(َُ)(ٗ)كصاحب التعليقة (ٖ)صوره الفارقي (ٕ)
 (ُِ)ِف التعيٌن (ُُ)كقولو أنو يتبعو ،كأما اقتصار القونوم تصوير اٞننت

مثٌ  ،(ُٓ)بو ِف اٜناؿ كما مرٌ  (ُْ)إال أف يكوف مراده أنو قصد التشبيو (ُّ)فمشكل

                                 
 /ب/ـ[.ِْهناية ] (ُ)
 ."تو(: "نيظ، ـ) األصل ك ( ِفِ)
 .: "لبلحراـ")ظ(( ِف ّ)
 ."يدقلت: "األصل( ِف ْ)
 (َْٕ/ُسىن اٞنطالب )أ(، ِّّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٔ)
 ِف )ح(: "على ما"(ٕ)
 ِف )ـ( )ح(: "البادرم" كِف )ظ(: "البارم" (ٖ)
 سيأيت ما فيو"زيادة ِف )ظ( )ـ( )ح(: "ك  (ٗ)
 (َْٕ/ُينظر: أسىن ا ٞنطالب ) (َُ)
 ِف )ظ(: "تبعو" (ُُ)
 ِف )ظ(: "التعبًن" (ُِ)
 زيادة )ـ( )ح(: "أيضان" (ُّ)
 ِف األصل: "التشبو" (ُْ)
 /ب(ُٓالتعليقة للطاكسي ) :ينظر (ُٓ)
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فيما لو قاؿ  مرٌ  (ِ)كما مث فرؽ بٌن ىذا ،ّنا قالو القونوم (ُ)رأيت الشارح جـز
ِف أصل اإلحراـ اٞنطلق دكف التفصيل  (ّ)أحرمت كإحراـ زيد حيث يتبعو )مث(

بدليل أنو لو دل يكن  (ْ)كىنا علقو بو فتبعو ،اٜنادث بأنو جـز بأصل اإلحراـ مث
 .(ٔ)١نرما (ٓ)١نرما دل يصر )ىنا(

ٌم، كإَّنا ىو فرؽ لو ما تبع فيو القونو  (ٕ)كأنت خبًن بأف ىذا الفرؽ ال ينتج 
 .بٌن كونو يصًن ١نرما مث كإف دل يكن زيد ١نرما ِنبلفو ىنا

 (ٗ)فيو (ٖ)]كاٜناصل أف الذم يتجو أنٌو مَّت قاؿ ىنا: كإحرامو، يأيت

، (َُ)و، أك ليكاد ال فارؽ بينهما عند التأمل[التفصيل السابق، مث خبلفو ٞنا يتوَهٌ 
 .(ُِ)ـ كما صوبو ِف اَّموعقاؿ أنا ١نـر إف شاء اهلل فكالصو  (ُُ) )كإف(

 (ُّ)/ب[ اتفقُْ] كإف أحـر كإحراـ زيد كعمرك صار مثلهما إف

                                 
 ِف )ـ(: "بأصل اإلحراـ مث كىنا علقو بو فتبعو" (ُ)
 ِف )ح(: "أك ما" (ِ)
 سقط ِف )ظ(  (ّ)
 ِف )ظ( )ح(: "فيتبعو" (ْ)
 سقط ِف )ظ( )ـ(  (ٓ)
 (.ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُٕٕينظر شرح اٜناكم الصغًن ص) (ٔ)
 ِف )ـ(: "ال يبيح" (ٕ)
 ِف )ـ(: "تأيت" (ٖ)
 ِف )ح(: "منو" (ٗ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (َُ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كلو" (ُُ)
 (.َِّ/ٕينظر: اَّموع ) (ُِ)
 ِف )ـ(: "تفق" (ُّ)
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ىو ظاىر كإال  (ِ)]كما[ ،ُّما ِف اٜناؿ أـ ال (ُ)سواء قصد التشبيو ،إحرامهما
 إحرامهمابو، ىذا إف صح إحرامهما فإف فسد  ]يأتياف[ا ّن (ْ)[فيأيت] (ّ)صار قارنا

انقعد صحيحا ِف الصحيح كمطلقا ِف  (ٓ)[َهاأحد إحراـ]انعقد لو مطلقا أك 
 .نو القياسإالفاسد كذا قيل 

 تقييده ّنا إذا كاف دكف اإلحراـ الصحيح ١نرما بعمرة حَّت ديكن كيتعٌٌن 
بالثاين إذل اٜنج الذم ديكن  (ٔ)[صرؼ اإلحراـ اٞنطلق الذم استفاده من ]التشبيو

إدخالو على العمرة اليت استفادىا من التشبيو باألكؿ، كإال فلو كاف األكؿ ١نرما 
ألنو ال ديكنو صرفو ٞنا يدخل  ؛ثانيا مطلقان  (ٕ)باٜنج أك ُّما فبل فائدة النعقاده لو

حـر زيد كخرج ّنا قالو ما لو قاؿ إذا أك مَّت أك إف أ (ٖ)على ما ىو فيو من اٜنج
ينعقد لو مطلقا، كما لو قاؿ: إذا جاء رأس الشهر فأنا ( ٗ)فأنا ١نـر ]فإنو )ال(

] اٞننت  (ُُ)ما ِف )ىذا( كفارؽ ىذا ،؛ ألف العبادة ال تعلق باألخطار(َُ)/١نـر

                                 
 ِف األصل: التشبو" (ُ)
 ساقط من األصل.  (ِ)
 (َِٗ/ِ(، الغرر البهية )ٕٖ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ّ)
 ِف األصل: "يأيت". (ْ)
 ِف األصل: "إحرامهما" (ٓ)
 ِف األصل: التشبو" (ٔ)
 ِف )ظ(: "أك" (ٕ)
 (َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٖ/ٕينظر: اَّموع ) (ٖ)
  سقط من )ـ( (ٗ)
 /أ/ـ[.ِٓهناية ] (َُ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ُُ)
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تعليق ُناضر كىذا تعليق ّنستقبل  (ِ)أف التعليق موجود فيها بأف ذاؾ (ُ))من(
واقع فكاف قريبا من أحرمت كإحراـ زيد، ِنبلؼ كاألكؿ أقل غررنا لوجوده ِف ال

 .(ّ) اٞنعلق ّنستقبل
قاؿ اٞنتورل: كلو قاؿ أنا ١نـر غدا، أك رأس الشهر، أك إذا دخل فبلف 

فإذا كجد الشرط صار ١نرما كما يقع الطبلؽ بوجود الشرط، ككما إذا  (ْ)جاز،
 بطلوع الفجر.( ٓ) /أ[ )فيو(ِْقاؿ أنا صائم غدا يصًن شارعا ]

 . (ٕ)/انتهى. كفيو نظر (ٔ)قاؿ األذرعي: كنقلو الركياين عن األصحاب
(ٖ)العصمةكالفرؽ بينو كبٌن الطبلؽ كاضح فإف 

بيده فملك تعليق حلها على  
ما يريده ِنبلؼ اإلحراـ ليس موجودا عند التعليق، مث رأيت ما يأيت قريبا عن 

؛ فإف التعليق ىناؾ كاقع اَّموع، كىو صريح فيما ذكر  تو، ككذا بينو كبٌن الصـو
طلوع الفجر ِف اٞنعىن،  (َُ)/(ٗ)كإف دل يتلفظ بو؛ ألٌف نيتو من الليل معلقة )على(

                                 
 ِف )ـ( )ظ( )ح(: "مع" (ُ)
 ِف )ـ(: ذلك" (ِ)
 .(َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٗ-ُِٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)
 (َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ْ)
 سقط ِف )ظ(  (ٓ)
 (َْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْٓ/ِلبٌن )ينظر: ركضة الطا (ٔ)
 /ب/ح[.ِٕٗهناية ] (ٕ)
بينهما، أم الوصلة اليت كانا يتمسكاف ُّا، كعصمة  يقاؿ: انقطعت العصمة: العصمة(ٖ)

عجم (، مْْالنكاح: رباط الزكجية. ينظر: طلبة الطلبة ِف االصطبلحات الفقهية ص)
 (.ُّْلغة الفقهاء ص)

 ِف )ظ(: "إذل" .(ٗ)
 . /أ/ظ[ِْٕهناية ]( َُ)
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فلم يضٌر التصريح بذلك، فالقياس ىنا إما بطبلف اإلحراـ من أصلو، كإما لزكمو ِف 
، كيلغو ما بعده.  اٜناؿ عمبل بقولو: أنا ١نـر

كما ِف الطبلؽ، ىذا ما نقلو   راـ بيومٌن انعقد مطلقاكلو كقت اإلح
 :ِف اَّموع (ِ)كزاد ،كنظر فيو ِف الركضة كاَّموع، (ُ)الركياين عن األصحاب

ألنو من باب العبادات كالنية اٛنازمة شرط فيها ِنبلؼ  ؛كينبغي أف ال ينعقد
 .(ّ)كتقبل األخطار كيدخلو التعليق ،ؽ فإنو مبين على الغلبة كالسرايةالطبل

( إنساف عن نفسو أك عن غًنه )ُنٌجتٌن أك عمرتٌن فواحدة(  )كإف أحـر
لئلضافة إذل ثنتٌن لتعذر اٛنمع اء إلغمن اٜنجتٌن أك العمرتٌن تنعقد لو ال غًن 

 (ٓ)كما لو نول بتيمم فرضٌن يستبيح كاحدا  (ْ)بينهما بإحراـ كاحد فصح ِف كاحد

/ب[  ِْأحـر بنصف حجة أك نصف عمرة جرب الكسر كانعقد ] (ٔ)فإف ،فقط
كذا نقلو الركياين   ،كامبل، أك بنصف حجة كعمرة انعقدتا كما ِف الطبلؽ

 .َّموععن ا كفيو ما مرٌ  ،(ٕ)أيضا
أحـر )عن اثنٌن( ُنجتٌن أك عمرتٌن أك ُنج عن أحدَها كعمرة عن ( أو)

 (ٖ)ما يقع( فلو)كذلك (نفسو وآخر)أحـر عن ( أو) اآلخر بإجارة أك تطوعا

                                 
 (ْٕٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِّ/ٕينظر: اَّموع ) (ُ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "زاد" (ِ)
 (َِّ/ٕينظر: اَّموع ) (ّ)
 ِف )ـ( )ح(: "كاحدة" (ْ)
 ِف )ظ(: "كاحد" (ٓ)
 ِف )ح(: "كإف" (ٔ)
 (ْٕٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْٔ/ِركضة الطالبٌن )(، َِٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 ِف )ظ(: "ّنا" (ٖ)
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 (ْ)]ِف الثانية[ (ّ)/ِف األكذل كإذل اآلخر (ِ)اإلضافة إذل )االثنٌن( (ُ)حـر بو كتلغوأ

كذكر كأصلو ىاتٌن مع علمهما ٣نا قدماه أكائل الباب استشهادا على  (ٓ)لتعذرىا
( ٕ)أنو ىنا ٞنا ألغت اإلضافتاف (ٔ)صحة أحرمت كإحراـ زيد كزيد غًن ١نـر )كَنامع(

الكيفية كيبقى أصل اإلحراـ   (ٗ)يلغو ِف التشبيو (ٖ)بقي أصل اإلحراـ )فكذلك(
 .(ُُ)(َُ)كما أشرت إليو ]ىناؾ[

 (ُِ)(())اٜنج عرفة ٞنا صٌح من قولو  ؛الركن )ٜنٌج( خاصة الوقوؼ (ثم)
، أم: َنزء (حضور بعرفة) (ُْ)(ُّ)كجيب كونو بعد اإلحراـ كما أفاده بزيادتو، كىو

                                 
 ِف )ـ(: "يلغو" (ُ)
 ِف )ـ(: "اثنٌن" (ِ)
 /ب/ـ[.ِٓهناية ] (ّ)
 سقط من )ـ(  (ْ)
(، اٜناكم ّّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٕ/ٕ(، العزيز )ّٕٔ/ُينظر اٞنهذب ) (ٓ)

 (.ِِْالصغًن ص)
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "َنامع" (ٔ)
  )ح(: "اإلضافة إف"ِف (ٕ)
 ِف )ـ(: "ككذلك" (ٖ)
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "مث التسبيو" (ٗ)
 ِف )ـ(: "ىنا" (َُ)
 (ُُٓ/ْ(، الغرر البهية )ِِٗ/ٕينظر: اَّموع ) (ُُ)
 ( سبق ٔنرجيو. ُِ)
 ِف )ـ( )ظ( )ح(: "مث كىو". (ُّ)
 ( ِف )ـ( )ظ( )ح(: "مث كىو".ُْ)
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، ركاه مسلم، (ِ)(((ُ)))كقفت ىا ىنا، كعرفة كٌلها )موقف( لقولو  ؛منها
منها كليس منها ( ْ)[قبلةاٞن]جباؿ كجوىها  (ّ)كحدكد عرفة معركفة كحييط ّننعرجاهتا

أفضل الصبلة  مسجد إبراىيم على نبينا كعليو (ٕ)، ك)ال((ٔ)كال عرنة ،(ٓ)َّنرة
كآخره من عرفة، كأفضل ١نٌل منها لوقوؼ الذكر  (ٖ)كالسبلـ صدره )من عرنة(

/أ[ جبل الر٘نة، ِّْف أسفل ] (ٗ)، كىو عند صخرات كبار )مفرتشات(موقفو 
 .، فإف تعٌذر الوصوؿ إليها للز٘نة قرب منها ُنسب اإلمكاف(َُ)كىو بوسط عرفة

                                 
 ( ِف )ح(: "موقفان" كِف )ظ(: "موقفو".ُ)
( ّٖٗ/ِ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب ما جاء أف عرفة كلها موقف )ِ)

 .( من حديث جابر ُُِٖبرقم )
: منعطفو دينة كيسرة. ينظر: ٢نتار الصحاح -بفتح الراء-منعرج الوادم : منعرجاهتا (ّ)

 (.ِٗٓ/  ِ(، اٞنعجم الوسيط )َِْ)
 قبلة".(: "الـ( ِف )ْ)
، كىو اٛنبل الصغًن البارز الذم ِف غرب الواقف ناحية بعرفة، نزؿ ُّا النِب : َّنرة (ٓ)

مكنة كالبقاع ٚناء األأبعرفة، بينو كبينو سيل كادم عرنة. ينظر: مراصد االطبلع على 
 (.َِٗ(، اٞنعادل األثًنة ِف السنة كالسًنة )َُّٗ/ّ)

 "كعرنة كال َّنرة" ِف )ـ(: (ٔ)
 ما بٌن القوسٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ـ(  (ٕ)
 سقط من )ـ(  (ٖ)
: إذا بسطو. ينظر: ٢نتار كفراشان  فرشان  -بالضم–يقاؿ: فرش الشٍنء يفرشو : مفرتشات (ٗ)

 (.ِٗٗ/  ُٕ(، تاج العركس )ِّٕالصحاح )
(، معجم لغة الفقهاء َْٓ/ُرحلة ابن بطوطة )(، ّٕٔ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (َُ)

(ُٓٗ.) 
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كٚنيت بذلك، قيل:  (ُ)()اٞنوقف كاألفضل للمرأة كاٝننثى اٛنلوس حاشية
ألٌف آدـ كحواء تعارفا مثىَّ، كقيل: ألف جربيل عٌرؼ فيها إبراىيم على نبينا كعليهما 

ذلك، كأفهم تعبًنه باٜنضور  (ْ)، كقيل )لغًن((ّ)السبلـ ]مناسكو[ (ِ))الصبلة ك(
أف من حصل فيها، كلو بقصد طلب غرًن أك ضاؿ  (ٓ)ا ٞنا توَهو تعبًن أصلو()خبلف

ه أأجز  (ٔ) ها غًنىا )أك أف اليـو ليس يـو عرفة(أك كاف مارا أك جاىبل ُّا كإف ظنٌ 
ىنا اٝنبلؼ ِف صرؼ  ، كال يتأتى(ٕ)إلطبلؽ اَّيء ِف اٝنرب السابق ؛الوقوؼ
  ؼ ىذا.ألنو قربة مستقلة فأمكن صرفو ِنبل ؛الطواؼ

اٜنضور، كىو  (ٗ)/أم يـو( زواؿ يومو (ٖ)نبي)كيشرتط كوف اٜنضور ُّا 
، كأنو قاؿ: ))من (ُُ)كقف بعد الزكاؿ ؛ ٞنا صٌح أنو (َُ)تاسع اٜنجة كفجر غده

أم: - كِف ركاية ))من جاء عرفة ليلة ٗنع (ُِ)أدرؾ عرفة قبل أف يطلع الفجر((

                                 
 ِف )ـ(: "اٞنوقوؼ" (ُ)
 سقط ِف )ـ(  (ِ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ّ)
 ِف )ـ(: "غًن"(ْ)
 سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(.  (ٓ)
 سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(.  (ٔ)
 (.ّٖٕ-ّٕٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٕ)
 ."من(: "ـ( ِف )ٖ)
 /أ/ح[.َِٖاية ]هن (ٗ)
 (ّٕٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (َُ)
( برقم َٖٗ/ِ) أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب حجة النِب  (ُُ)

 .الطويل من حديث جابر  (ُُِٖ)
( أخرجو الشافعي ِف مسنده، باب من أدرؾ ليلة النحر من اٜناج فوقف َنباؿ عرفة ُِ)
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 (ِ)كإَّنا دل يعترب ىنا مضي ،(ُ)((قبل طلوع الفجر فقد أدرؾ اٜنج -ليلة مزدلفة

بعد الزكاؿ؛ لئلٗناع على اعتبار الزكاؿ، بل جوزه أ٘ند  (ّ)/قدر اٝنطبتٌن كالصبلة
، فالوجو القائل باشرتاط ذلك كما ِف األضحية شاذ ككاف الفرؽ التسهيل (ْ)قبلو

/ب[ فوسع لو الوقت كدل يضيق عليو باشرتاط توقفو ّْعلى اٜناج لكثرة أعمالو ]
ال جيب اٛنمع  (ٓ)/لى شيء آخر بعد الزكاؿ ِنبلؼ اٞنضحي، كأفهم كبلمو أنوع

كىو كذلك لكن يندب فإف تركو ندب لو إراقة دـ كدـ  (ٔ))بٌن الليل كالنهار(
العاشر  (ٕ))كىو((، وثاني)بٌن زكاؿ ( أو)خركجا من خبلؼ من أكجبو  التمتع

                                 
كأبو داكد الطيالسي ِف مسنده  (،ّٗٗ( برقم )ِٗٔ/ِقبل أف يطلع الفجر )

(، ُُّٕٔ( برقم )ِِٓ/ّ(، كابن أِب شيبة ِف مصنفو )َُْٓ( برقم )ّْٔ/ِ)
كالبيهقي ِف السنن الكربل، باب إدراؾ اٜنج بإدراؾ عرفة قبل طلوع الفجر من يـو 

( َِٔ/ِ(، كِف السنن الصغرل، باب فوات اٜنج )ُِٖٗ( برقم )ِِٖ/ٓالنحر )
 (.ُْٕٓبرقم )

( كغًنه، كأبو داكد ِف سننو، ِف  ُْٕٕٖ( برقم )ْٔ/ُّرجو أ٘ند ِف مسنده )( أخُ)
(، كالنسائي ِف سننو، ُْٗٗ( برقم )ُٔٗ/ِكتاب اٞنناسك، باب من دل يدرؾ عرفة )

( ُّٕ/ِْف كتاب مناسك اٜنج، باب فيمن دل يدرؾ صبلة الصبح مع اإلماـ ّنزدلفة )
ج، باب ما جاء فيمن أدرؾ اإلماـ (، كالرتمذم ِف سننو، ِف كتاب اٜنَّْٔبرقم )

(، كابن ماجو ِف سننو، ِف كتاب ٖٖٗ( برقم )ِِٗ/َِنمع فقد أدرؾ اإلماـ )
 (.َُّٓ( برقم )ََُّ/ِاٞنناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة ٗنع )

 ِف )ظ(: "ّنضي" (ِ)
 . /ب/ظ[ِْٕهناية ]( ّ)
 (.ْْٓ/ّينظر اٞنغين البن قدامة ) (ْ)
 /أ/ـ[.ِٔهناية ] (ٓ)
 قولو: "بٌن الليل كالنػ" طمس ِف )ـ(  (ٔ)
  .( سقط من )ـ(ٕ)
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، أم (الجمّ )ٛنمع ا( لغلط)أحد( بل إَّنا يكوف ( ُ)كليس ىذا )عاما لكل
بأف ظنوه التاسع كأف غٌم عليهم ىبلؿ اٜنجة فأكملوا  (وفجر غده) ،(ِ)[الكثًن]

القعدة ثبلثٌن، مث باف أنو تسعة كعشركف، كإف كاف كقوفهم بعد تبٌن أنو العاشر  
كألهنم لو كلفوا  (ّ)كما إذا ثبت ليبل كدل يتمكنوا من الوقوؼ فيو فيصٌح؛ لئلٗناع؛

نوا كقوع مثلو فيو؛ كألف فيو مشقة عاٌمة، ِنبلؼ ما إذا قلوا على بالقضاء دل يأم
قاؿ  ،(ٓ)كقع الغلط لشرذمة قليلة من الواقفٌن (ْ)خبلؼ العادة ِف اٜنجيج أك

 .(ٔ)الرافعٌي: كليس من الغلط اٞنراد ٟنم ما إذا كقع ذلك بسبب اٜنساب
ى اٜنقيقة ال قاؿ الدارمي: كإذا كقفوا العاشر غلطان حسبت أياـ التشريق عل

على حساب كقوفهم كعليو فبل يقيموف ّنىن إال ثبلثة أياـ خاصة كفيو كبلـ طويل 
مهم، كتصرحيو بصحة الوقوؼ ليلة  (ٕ)بينتو ِف اٜناشية بتفاريعو فاطلبو )بأنٌو(

 كمن مثىَّ  ،/أ[ كاعتمده السبكي كشارحوه كغًنىمْْاٜنادم عشر تبع فيو أصلو ]
اٞنسألة منقولة ىكذا انتهى، ]كِف كبلـ الدارمي  (ٖ)فيو أفقاؿ أبو زرعة: فتبٌن ّنا 

)بعد  (َُ)كىو أكجو من قوؿ القاضي )اٞنوافق لكبلـ الدرامي( ،(ٗ)ما يوافقو[
                                 

  .( طمس ِف )ـ(ُ)
 .( ِف األصل: "الكبًن"ِ)
 (، أسىن اٞنطالبِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ّٖٕ-ّٕٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ّ)
 ِف )ـ(: "ك". (ْ)
 (.ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ّٖٕ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٓ)
 (.ّٔٔ/ٕالعزيز ) فتح (ٔ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "فإهنم" (ٕ)
 ِف )ظ(: "من أف". (ٖ)
 زيادة ِف )ـ( )ح( )ظ(.  (ٗ)
 سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(.  (َُ)
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 .(ُ)اإلحراـ(
كيلـز من صحة الوقوؼ فيما ذكر ما ُنثو األذرعي من عدـ صحتة قبل 

بعد نصف الليل  كأنو ال يصح رمي ك٥نوه إال ،كأنو يكوف إذا انتهى، (ِ)الزكاؿ
كال ذبح إال بعد طلوع مشس اٜنادم عشر كمضى قدر ركعتٌن  ،الوقوؼ (ّ)كتقدـ

كخطبتٌن خفيفتٌن كإف أياـ التشريق ٕنتٌد على حساب كقوفهم على ما ِف ذلك ٣نا 
بينتو مثىَّ، كخرج ّنا ذكره ما لو كقفوا يـو الثامن غلطا كفارؽ العاشر بأف تأخًن 

عليو كباف الغلط بالتقدًن  (ْ)إذل االحتساب من تقدديها العبادة عن كقتها أقرب
ين ٝنلل ِف الشهود الذ (ٓ)ديكن االحرتاز عنو؛ ألنو إٌَّنا يقع الغلط ِف اٜنساب )أك(

 .(ٔ)بالتأخًن قد يكوف بالغيم الذم ال حيلة ِف دفعوشهدكا بتقدًن اٟنبلؿ، كالغلط 
كإال  (ٕ)نهم )منو(مث إف علموا قبل فٍوت الوقت كجب الوقوؼ فيو؛ لتمك

ِف اٞنكاف فوقفوا بغًن عرفة فبل  (ٗ)/أك اٜنادم عشر أك غلطوا (ٖ)كجب القضاء

                                 
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "بعدـ اإلجزاء". (ُ)
 ِف )ـ(: "الزكارل". (ِ)
 ِف )ظ(: "كتقدـ". (ّ)
 ِف )ـ(: "تقدمها". (ْ)
 سقط من )ـ( )ظ(.  (ٓ)
(، أسىن اٞنطالب ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ّٓٔ-ُّٔ/ٕلعزيز )ينظر: فتح ا (ٔ)

 (.ِّٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٖ/ُ)
 سقط من )ـ(. (ٕ)
(، مغين احملتاج ُْٔ/ِة )(، ما شيتا قلينوِب كعمًن ْٖٖ/ُلب )ينظر: أسىن اٞنطا (ٖ)

 .(ََّ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ِ)
 /ب/ـ[.ِٔهناية ] (ٗ)
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، كمن رأل اٟنبلؿ كحده أك مع غًنه (ُ)يصٌح؛ لندرة ذلك فيقضوف؛ ألجل الفوات
 .(ّ)كخركجو باعتقاده (ِ)/ب[ بيـوْْكردت شهادتو فالعربة ِف دخوؿ كقت عرفة ]

(اٜنضور بعرفة  (ْ)/كجيزئ بأف حصل فيها كىو نائم  (ٓ)أم معو )كلو بنـو
أك جنوف أك سكر كما ِف  (إغماء)كإف استغرؽ الوقت بالنـو كما ِف الصـو ال مع 

؛ ألهنم ليسوا من أىل العبادة فيقع حج اَّنوف نفبل كما نقلو الشيخاف  (ٔ)الصـو
بقٌية األعماؿ على إحرامو السابق، كقيل ال يقع  (ٖ)فيبين الورلٌ  (ٕ)قرٌاه،عن التتمة كأ

كاَّنوف فيقع ٟنما  (ٗ)/كأطاؿ األسنوم ِف االنتصار لو كاٞنغمى عليو كالسكراف
أيضا كما بينتو ّنا فيو، مث كال يلـز من الوقوع للمغمى نفبل صحة بناء  (َُ)نفبلن 

ؿ فقد يبقى على إحرامو إلفاقتو كعلى التنزٌ الورل على إحرامو ألنو ال حيـر عنو ف
كال يضر ِف الوقوع عن حجة اإلسبلـ  ،يغتفر ِف الدكاـ ما ال يغتفر ِف االبتداء

 ٔنلل اٛننوف بٌن األركاف اتفاقا.

                                 
(، ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ّٕٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّٔٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)

 (.ْٖٖ/ُأسىن اٞنطالب )
(ِ) ."  ِف )ظ( )ح(: "بنـو
 (.ْٖٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٕ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّٔٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)
 /ب/ح[.َِٖهناية ] (ْ)
 .( ِف )ـ(: "منو"ٓ)
 (ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّْ/ُ(، إخبلص الغاكم )ُّٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
(، أسىن ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ُٓ/ٕ(، اَّموع )ِّٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٕ)

 (.ْٕٖ/ُاٞنطالب )
 ِف )ح(: "األكؿ". (ٖ)
 . /أ/ظ[ِٕٓهناية ]( ٗ)
 غًن كاضحة ِف )ظ(.  (َُ)
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ۓ ڭ ) قاؿ تعاذل:  (،الطواؼ)بعد ما ذكر ( لهما)الركن ( ثم)

( ڭ ڭ
]أتى بو فيهما كدل يرد ما  كقيس بو العمرة مع أنو  كرد ِف اٜنج (ُ)

 ]كِف العمرة بعد اإلحراـ[ (ِ) يقتضي عدـ ركنيتو فيجب كونو ِف اٜنج بعد اإلحراـ[

بعد اإلحراـ، فهو ثاين أركاهنا،  (ْ) ]كالوقوؼ فهو ثالث أركانو، كِف العمرة[ (ّ)
 .(ٓ)كالصدر/أ[ اإلفاضة ْٓكيسمى فيهما طواؼ الفرض كِف اٜنج طواؼ ]

 ن عبد السبلـ: كىو أفضل األركاف حَّت الوقوؼ.ب قاؿ العزٌ 
قاؿ الشارح: كىو كاضح مفهـو من اشرتاط السرت كالطهارة لو دكف 

 .(ٔ)غًنه
كقاؿ شيخنا كاألكجو ما قالو لتصريح األصحاب بأف الطواؼ قربة ِف 

 . (ٕ)نفسو ِنبلؼ الوقوؼ انتهى
(( كٟنذا كال يفوت اٜنج إال بفواتو عرفة أما تنظًن الزركشي فيو ِنرب ))اٜنج

الصواب( القطع بأنو  (ٖ)كدل يرد غفراف الذنوب ِف شيء ما كرد ِف الوقوؼ، )كقولو
فًنده بالنسبة ٜنجتو األكذل كبلـ ابن عبد السبلـ فإنو أجاب عن  (ٗ)أفضل األركاف

                                 
 (. ِٗسورة اٜنج، اآلية: ) (ُ)
 سقط من )ـ(.  (ِ)
 سقط من )ـ( )ظ( )ح(.  (ّ)
 سقط من )ـ(. (ْ)
 (.ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ِِْينظر اٜناكم الصغًن ص) (ٓ)
 /أ(.ِّٗينظر شرح اٛنوىرم لئلرشاد ) (ٔ)
 (.ِٔٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٖ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٕ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "قاؿ". (ٖ)
 (ِٔٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٖ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)
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 .(ِ)(ُ)إدراؾ اٜنج كقوؼ عرفة. )انتهى(اٝنرب بأنا نقدر أمرا ٠نمعا عليو كىو 
ٝنصوص  (ٓ))أنو( (ْ)الثانية بأف كركد ذلك ال نسلم (ّ) كيرد ِف ]حجتو[

بل ٝنصوص اٜنج نفسو كمع ذلك فلم يقتض ىذا تفضيلو على الصبلة  (ٔ)الوقوؼ
اليت دل يرد فيها ذلك كإَّنا كقع ذلك عند الوقوؼ ألنو أعظم األركاف من اٜنيثية 

ىنا   أيضا عن اعتماد القمورل (ٖ)، كُّذا جياب(ٕ)/إليها ابن عبد السبلـاليت أشار 
؛ ككجهو أنو ال يلـز من  (َُ)أف الوقوؼ )أعظم األركاف( (ٗ)عدبكبلمو، كقولو 

ألنو خلف  ؛أنو أفضلها (ُِ)أعظمها من حيث فواتو بفواتو )دكف غًنه( (ُُ)كونو
/ب[ أفضل من اٜنج ْٓذلك اشتماؿ الطواؼ على الصبلة كمشاُّتو ٟنا، كىي ]

فكاف ما اشتمل عليها كشاُّها أفضل ٣نا اختص باٜنج كتوقفت صحتو عليو ٣نا 
الزركشي كما احتٌج بو،  (ُْ)تصويب (ُّ)فاندفع ،كال اشتمل عليها ،دل يشبهها

                                 
 ( )ـ( سقط ِف )ظ( )ح (ُ)
 (ْْٖ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ِ)
 ساقط من األصل.  (ّ)
 ِف )ـ(: "يسلم" (ْ)
 ساقط من األصل.  (ٓ)
 ِف )ظ(: "عن الوقوؼ" (ٔ)
 /أ/ـ[.ِٕهناية ] (ٕ)
 ِف )ظ(: "جيانب" (ٖ)
 ِف )ح، ظ، ـ(: "يعد". (ٗ)
 طمس ِف )ـ(.  (َُ)
 ِف )ح(: "كوهنا". (ُُ)
 طمس ِف )ـ(.  (ُِ)
 ندفع". ِف )ح(: "في (ُّ)
 ِف )ظ(: "تصوب". (ُْ)
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و ٣نا قررتو أف الطواؼ أفضل من حيث ذاتو؛ ألنو مشبٌ  ان كلكن أف نقوؿ أخذ
، (ُ)فضل من حيث كونو ركننا للحج؛ لفواتو بوبالصبلة، كقربة مستقلة، كالوقوؼ أ

كتوقف صحتو عليو كاختصاصو بو، كحيمل كبلـ ابن عبد السبلـ على األكؿ 
 .(ِ)كالزركشي على الثاين

كطواؼ كداع  كيشرتط لصحتو بسائر أنواعو من قدـك كطواؼ عمرة كحجٌ 
لعورتو السابقة ِف الصبلة عند ( (ٔ)سترب) (ٓ)/الطائف (ْ)يكوف حاؿ )كوف( (ّ)أف

عن اٜندث كاٝنبث ِف ( الطهارة)مع ( و) القدرة أم معو كإف حـر لكونو ٢نيطان 
، (ٖ): ))الطواؼ بالبيت صبلة(((ٕ)بدنو كثوبو كمطافو كما ِف الصبلة؛ )كٝنرب(

ركاه  (ُُ)مناسككم(( (َُ)الشيخاف مع خرب ))خذكا )عيٌن(( ٗ)ه[ركا] ،كلبلتباع

                                 
 (.ِِٗ/ِينظر هناية احملتاج ) (ُ)
 (.ِِٗ/ِينظر هناية احملتاج ) (ِ)
 .( ِف )ح( زيادة" "كنفل أف"ّ)
 .( سقط من )ـ( ْ)
 /أ/ح[.ُِٖهناية ] (ٓ)
 .( ِف )ظ( )ح(: "بسرت" كِف األصلٔ)
 .( ِف )ح(: "اٝنرب"ٕ)
(، ُِّْٓ( برقم )ُْٗ/ِْمسنده ) دل أقف عليو عند الشيخٌن، أخرجو أ٘ند ِف (ٖ)

( ُِٗ/ُكالفاكهي ِف أخبار مكة، ِف ذكر الصبلة بالكعبة كالطواؼ كما يؤمر بو )
( برقم ِِِ/ٓ(، كالنسائي ِف سننو، ِف إباحة الكبلـ ِف الطواؼ )َّٕبرقم )

ر٘نو –، كصححو الشيخ األلباين -رضي اهلل عنهما–(، من حديث ابن عباس ِِِٗ)
  (.ّّٕ/ِاٛنامع الصغًن كزياداتو )ِف صحيح  -اهلل

 ."ة: "ركااألصل( ِف ٗ)
 ( ِف )ظ(: "عنكم".َُ)
أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب استحباب رمي ٗنرة العقبة يـو النحر ( ُُ)
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ٞنا حاضت كىي  (ِ)قاؿ لعائشة )رضي اهلل عنها( ، كركيا أنو (ُ)كغًنه ،مسلم
، (ْ)يصنع اٜناج غًن أف ال تطوِف بالبيت حَّت تغتسلي(( (ّ)١نرمة: ))اصنعي )ما(

فقد بعض شركطو ِف أثنائو كأف ( إف)على ما مضى من طواؼ  الطائف( فيبني)
بدنو، أك ثوبو، أك مطافو بغًن معفو عنو، أك عرل كدل  /أ[ أك تنجسْٔ] (أحدث)

ِنبلؼ  (ٔ)فتطهر كاسترت، كإف تعمد ذلك( ٓ)/يسترت ِف اٜناؿ مع القدرة على السرت
ككثًن الفصل كالكبلـ سواء أطاؿ الفصل   ،إذ حيتمل فيو ماال حيتمل فيها ؛الصبلة

                                 
( من حديث ُِٕٗ( برقم )ّْٗ/ِ« )لتأخذكا مناسككم» راكبا، كبياف قولو 

رمي على راحلتو يـو النحر، كيقوؿ: ي بلفظ: "رأيت النِب  -رضي اهلل عنو–جابر 
 «".لتأخذكا مناسككم، فإين ال أدرم لعلي ال أحج بعد حجيت ىذه»

( برقم َِٕ/ٓ) باب: الركوب إذل اٛنمار كاستظبلؿ احملـرالنسائي ِف سننو،  ( أخرجوُ)
(، كالبيهقي ِف ُِِْْ( برقم )َْٕ/ُّ(، كالطرباين ِف اٞنعجم الكبًن )َِّٔ)

(، كابن عبد الرب ِف جامع بياف العلم كفضلو ِْٓٗ( برقم )َِْ/ٓالسنن الكربل )
 .(ُِٕ( برقم )ُْٔ/ُ)

  .( غًن موجود ِفِ)
 .( ِف )ظ(: "ّنا"ّ)
( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب تقضي اٜنائض اٞنناسك كلها إال ْ)

: بلفظ -رضي اهلل عنها–( كغًنه، عن عائشة ِْٗ( برقم )ٔٔ/ُالطواؼ بالبيت )
فإف ذلك شيء كتبو اهلل على بنات آدـ، فافعلي ما يفعل اٜناج، غًن أف ال تطوِف »....

  .«بالبيت حَّت تطهرم
كأخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب بياف كجوه اإلحراـ، كأنو جيوز إفراد     

 -رضي اهلل عنها–( عن عائشة ُُُِ( برقم )ّٕٖ/ِاٜنج كالتمتع كالقراف... )
 «....فاقضي ما يقضي اٜناج، غًن أف ال تطوِف بالبيت حَّت تغتسلي» بلفظ:

 . /ب/ظ[ِٕٓهناية ]( ٓ)
 (ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٔ)
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بادة جيوز أف يتخللها ألف كل منهما ع ؛لعدـ اشرتاط اٞنواالة فيو كالوضوء ؛أـ قصر
من ( ِ)كيندب أف يستأنف خركجا )من خبلؼ( (ُ)ما ليس منها، ِنبلؼ الصبلة،

 .(ّ)أكجب االستئناؼ
كِف اَّموع كغًنه عن ٗنع من ١نققي األصحاب العفو عن النجاسة ِف 

عنو من ذلك  (ٔ)ز[االحرتا]( ٓ)البلول ُّا مث قيده ّنا سبق (ْ)اٞنطاؼ لغلبتها كعمـو
 .(َُ)٤ناستو (ٗ)الشارع ]اٞنتيقن[ (ٖ)/كطٌن ،(ٕ)لالقمٌ  كدـ ٥نو

ك١نل  (ُِ)أنو ال فرؽ بٌن الرطبة كغًنىا )كفيو كقفة( وتشبيه (ُُ)كقضية
ذلك كلو مادل يتعمد اٞنشي عليها كما صرح بو، كظاىره أنو ال فرؽ بٌن أف يكوف 

 (ُْ)[كيصٌح طواؼ ]النائم (ُّ)لو عنها مندكحة أـ ال، كىو متجو؛ خبلفا للشارح

                                 
 (ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّْ-ُّّ/ٕ(، العزيز )ُْٖ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ُ)
 سقط من )ظ(  (ِ)
 (ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٓ/ِكضة الطالبٌن )(، ر ُّّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)
(ْ) "  ِف )ظ(: "كلعمـو
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "يشق" (ٓ)
 ِف األصل: "االحرتاـ" كِف )ـ(: "العرتاز" (ٔ)
، كىي حشرة تتوٌلد على البدف عند دفعو العفونة إذل اٝنارج. ينظر: ٗنع قملة: القمل (ٕ)

 (.َٕٔ/ِ(، اٞنعجم الوسيط )ّٜٓٓنيواف ِف اٜنديث النبوم )موسوعة الطًن كا
 /ب/ـ[.ِٕهناية ] (ٖ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٗ)
 (.ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ٓٔ/ٕينظر: اَّموع ) (َُ)
 ِف )ظ( )ح(: "قصيتو".(ُُ)
 سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(  (ُِ)
 /أ(ِّٔينظر شرح اٛنوجرم لئلرشاد ) (ُّ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ُْ)
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 (ْ)فبأ (ّ)العدد على نفسو (ِ)]ِف[ دتكيعم، (ُ)اٞنمكن مقعده ّنقره كما ِف الركضة

أك أخربه بو ٗنع متواتر كقلنا َنواز اعتماد خربىم ِف  ،استيقظ قبل تكميل طوافو
 .فيو العدد ِف الصبلة على ما مرٌ 

العاجز عن السرت فيطوؼ؛ ألنو ال يلزمو إعادة  :كخرج بقورل عند القدرة
 ./ب[ْٔ]

كاٞنتنجس العاجز عن اٞناء من  (ٓ)كُنث األسنوم أف القياس منع التيمم
( ٕ)؛ كألف كقتو ليس ١ندكدان (ٔ)لوجوب اإلعادة فبل فائدة ِف فعلو ؛طواؼ الركن

كالنفل بأنو لو فعلهما مع ذلك كفيو كبلـ  (ٖ)كالصبلة كقطع ِف طواؼ )الوداع(
الذم يصرح بو كبلـ اإلماـ كغًنه أف لو  ِف اٜناشية كحاصلو أف األكجو (ٗ)نتو(يٌ )ب

فعل طواؼ الركن بالتيمم لفقد ماء أك ٛنرح عليو جبًنة ِف أعضاء التيمم ك٥نو 
اإلعادة معو حيث دل يرج الربء، أك اٞناء قبل رحيلو لشدة اٞنشقة  (َُ)ذلك ٣نا ْنب

لزكاؿ ِف بقائو ١نرما مع عوده إذل كطنو، كْنب إعادتو إذا ٕنكن بأف عاد إذل مكة 

                                 
 (ّْٔ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ُ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ِ)
 ِف )ح(: "يقينو" (ّ)
 ِف األصل ك )ح(: "بأف" (ْ)
 ِف )ظ( )ح(: "اٞنتيمم" (ٓ)
 (.ْٕٕ/ُأسىن اٞنطالب ) (ٔ)
 ِف )ـ(: "١ندكد" (ٕ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٖ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٗ)
 "ِف )ـ(: "جيب" ِف )ظ(: "ُنث (َُ)
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قبل العود  (ِ)[لو]احملظورات  ألنو كإف كاف حبلال بالنسبة إلباحة ؛(ُ)الضركرة حينئذ
كما قالو ِف طواؼ الوداع  ،الطواؼ ِف ذمتو (ّ)للضركرة إال أنو ١نـر بالنسبة )لبقاء(

 .الزركشي (ْ)كالنفل صحيح خبلفا ٞنا زعمو
داع كال دـ كما ديتنعاف على فاقد الطهورين فيسقط عنو طواؼ الو  ،نعػػم

اإلقامة  (ٔ)أيضا أف من حاضت قبل طواؼ الركن كدل ٕنكنها (ٓ)بينتو مثىَّ، كبينت )مثىَّ(
فإذا كصلت إذل ١نل يتعذر عليها الرجوع منو إذل  (ٕ)حَّت تطهر ]ٟنا أف ترحل[

كاحملصر، كٓنٌل حينئذ من إحرامها، كيبقى  (ٗ)أف تتحٌلل (ٖ)مكة جاز ٟنا )حينئذ(
 ./أ[ْٕتها إذل أف تعود ]الطواؼ ِف ذم

ليس ٟنا أف تسافر حَّت تطوؼ، قاؿ غًنه: أنو غلط  (َُ)كقوؿ اٞناكردم
كلو ِف األكقات اٞننهي عن الصبلة  ،يقينان  سبعان  (ُِ)كيشرتط أف تطوؼ (ُُ)/منو

، (ُّ)فلو ترؾ منها شيئا كإف قل دل جيزيو لبلتباع ،كإف كاف راكبا لغًن عذر ،فيها

                                 
 (ِٕٗ-ِٖٕ/ّ(، هناية احملتاج )ُّْ-ُّّ/ْينظر: اٞنهمات ) (ُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ِ)
 ِف األصل: "الباحة" (ّ)
 ِف )ـ(: "يزعمو" (ْ)
 سقط من )ح(  (ٓ)
 ِف )ـ(: "ديكنها" (ٔ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٕ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٖ)
 ِف )ـ( )ظ(: "ٓنلل" (ٗ)
 ِف )ـ(: "البارزم"، كِف )ح(: "الرافعي"، كِف )ظ(: "اليافعي" (َُ)
 /ب/ح[.ُِٖهناية ] (ُُ)
 ِف ط )ح( )ـ(: "يطوؼ" (ُِ)
(، هناية ِّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ُِ/ٖ(، اَّموع )َّّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُّ)
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 .(ُ)ركاه مسلم
 (ِ)/كراىة تسمية الطوافة شوطان موع عن الشافعي كاألصحاب  كِف اَّ

لوركده ِف  (ٔ)؛ كألف الشوط اٟنبلؾ مث اختار أنو ال يكره(ٓ)دل يرد( ْ)إذا (ّ)كدكرا
كلو ثبت رفعو جاز ٘نلو على بياف  ،كاعرتض بأف من قوؿ الراكم (ٕ)الصحيحٌن

 (ٖ)الكراىة )إال( كيرد بأف األصل عدـ ،ز كتسمية العشاء عتمة مع كراىتواٛنوا

                                 
 .(ِِٖ/ّاحملتاج )

( برقم ُٖٗ/ِ) اب حجة النِب مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، ب أخرجو (ُ)
حَّت قدـ مكة فطاؼ بالبيت  عن جابر قاؿ: )خرجنا مع رسوؿ اهلل  (ُُِٖ)

 (.سبعان مث صلى
 /أ/ـ[.ِٖهناية ] (ِ)
 ِف )ح(: "أك دكران" (ّ)
 ِف )ح( )ظ( )ـ(: "إذ" (ْ)
 (ْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُِينظر اإليضاح ص) (ٓ)
 (َُِينظر اإليضاح ص) (ٔ)
( يشًن بذلك إذل ما أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب كيف كاف بدء ٕ)

(، كمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب ِف نسخ التحلل َُِٔ(، )َُٓ/ِالرمل )
رضي اهلل -حديث ابن عباس (، كبلَها من ُِٔٔ( برقم )ِّٗ/ِكاألمر بالتماـ )

، قاؿ كأصحابو مكة، كقد كىنتهم ٘نى يثرب قاؿ: قدـ رسوؿ اهلل  -عنهما
اٞنشركوف: إنو يقدـ عليكم غدا قـو قد كىنتهم اٜنمى، كلقوا منها شدة، فجلسوا ٣نا يلي 

ركنٌن، لًنل اٞنشركوف أف يرملوا ثبلثة أشواط، كديشوا ما بٌن ال اٜنجر، كأمرىم النِب 
جلدىم، فقاؿ اٞنشركوف: ىؤالء الذين زعمتم أف اٜنمى قد كىنتهم، ىؤالء أجلد من  
كذا ككذا"، قاؿ ابن عباس: "كدل دينعو أف يأمرىم أف يرملوا األشواط كلها، إال اإلبقاء 

 عليهم". كاللفظ ٞنسلم.
 قولو: "إال" سقط ِف األصل (ٖ)
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ككذا يقاؿ ِف كراىة  ،لدليل خاص ككوف الشوط اٟنبلؾ ال يقتضي ّنجرده كراىة
 .(ِ)ركرةصمن دل حيج  (ُ)تسمية الشافعي 

كالظاىر أف الشافعي دل يقصد بالكراىة ِف الصورتٌن إال أنو ينبغي التنزه 
إلشعار لفظهما ّنا ال ينبغي، كنظًنه ما يأيت من كراىة  ؛ُّماعن التلفظ 

كاف حيب الفأؿ   ما يذبح عن اٞنولود عقيقة كيؤيد ذلك ))أنو  (ّ))تسمية(
 .(ٓ)ه((كيكره ضدٌ  (ْ)/اٜنسن

على نظر فيو أك  كيشرتط أف يطوؼ باٞنسجد كإف كسع حَّت بلغ اٜنل
/ب[ حاؿ حائل بٌن الطائف كالبيت كالسوارم أك طاؼ على سطح ْٕ]

، فلو طاؼ خارج اٞنسجد كلو (ٔ)اٞنسجد كإف ارتفع على البيت على اٞنعتمد
((، سككم، كقاؿ: ))خذكا عين منا(ٕ)دل يطف إال داخلو باٜنـر دل يصح ألنو 

اشرتاىا  (ٖ)بدكر كأنذ لو جدارا مث عمر  كأكؿ من كسع اٞنسجد النِب 
كأنذ لو  عثماف  (َُ)مث )كٌسعو( (ٗ) كزادىا فيو كأنذ لو جدارا دكف القامة

                                 
 )ح(: "لتسميتو"ِف )ـ( )ظ(: "لتسمية" كِف (ُ)
 (. ُٖٓ/ِينظر: العباب ) (ِ)
 سقط من )ظ(.  (ّ)
 . /أ/ظ[ِٕٓهناية ]( ْ)
(، كابن أِب شيبة ِف مصنفو ّّٖٗ( برقم )ُِِ/ُْ( أخرجو أ٘ند ِف مسنده )ٓ)

(، كابن َّّٖ( برقم )ّْْ/ُْ(، كالبزار ِف مسنده )ِّٔٗٔ( برقم )َُّ/ٓ)
 رضي اهلل عنو.–ديث أِب ىريرة (، من حُُِٔ( برقم )َْٗ/ُّحباف ِف صحيحو )

 (ُّٔ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُْٗ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٔ)
 (ُٖ/ٕ(، اَّموع )ُْٗ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٕ)
 ( ِف )ظ(: "بدكران". ٖ)
 (ِّٔ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٗ)
 ساقط من األصل. (َُ)
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 مثٌ  ،ِف خبلفتو -رضي اهلل عنهما- (ّ)الزبًن (ِ)مث كسعو عبد اهلل )بن( (ُ)األركقة
كعليو استقٌر بناؤه إذل  (ٔ)مث اٞنهدم (ٓ)مث اٞننصور (ْ)عو الوليد بن عبد اٞنلككسٌ 

                                 
و بيت كالفسطاط حيمل على عمود كاحد طويل. ينظر: ٗنع ركاؽ، كى :األركقة (ُ)

 (.ّّٖ/ُ(، اٞنعجم الوسيط )ِْٔ/ُاٞنصباح اٞننًن )
 ( ِف األصل ك)ح، ظ(: "ابن".ِ)
، كأٌمو أٚناء بنت أىب بكر ىو: أبو بكر، عبد اهلل بن الزبًن بن العٌواـ القرشٌي األسدمٌ  (3)

الصديق، رضى اهلل عنهما، كأبوه الزبًن أحد العشرة اٞنشهود ٟنم باٛننة، كىو أٌكؿ مولود 
سنة  اٜنٌجاجي  -رضي اهلل عنو كأرضاه– كيلد للمهاجرين إذل اٞندينة بعد اٟنجرة، قتلو

 ىػ(.ّٕ)

(، كاإلصابة ِٔٔ/ُكهتذيب األٚناء كاللغات ) (،ٔ/ٓينظر ِف ترٗنتو: التاريخ الكبًن )     
(ْ/ٕٖ.) 

، من الوليد بن عبد اٞنلك بن مركاف بن اٜنكم األموم، الدمشقي ،أبو العباس ( ىو:ْ)
ككاف كلوعا بالبناء ( ىػ ٖٔملوؾ الدكلة األموية ِف الشاـ. كرل بعد كفاة أبيو )سنة 

، كبىن اٛنامع األموم، توِف سنة ؿ من أحدث اٞنستشفيات ِف اإلسبلـكىو أكٌ  كالعمراف،
 .ىػ(ٔٗ)

 (.ُُِ/ٖ(، األعبلـ )ّْٕ/ْ(، سًن أعبلـ النببلء )ُْٔ/ّٔينظر: تاريخ دمشق )     
ثاين  ،ٟنامشيباس اعبد اهلل بن ١نمد بن علي بن عبد اهلل بن ع ،اٞننصور ،( ىو: أبو جعفرٓ)

كلد سنة ٙنس كتسعٌن بالشراة، ككانت خبلفتو من سنة ست العباس،  خلفاء بين
، عربملوؾ المن كأكؿ من عين بالعلـو ، كثبلثٌن كمائة إذل آخر سنة ٖناف كٙنسٌن كمائة

 كاف عارفا بالفقو كاألدب.ك 
 (.ُُٕ/ٕ(، األعبلـ )ّٖ/ٕ(، سًن أعبلـ النببلء )ُُْ/ّٓينظر: تاريخ دمشق )    
( ىو: أبو عبد اهلل ١نمد بن اٞننصور أِب جعفر عبد اهلل بن ١نمد بن علي اٟنامشي، ٔ)

، توِف سنة كرل بعد كفاة أبيو كبعهد منو ،من خلفاء الدكلة العباسية ،العباسي
 ىػ(.ُٗٔ)
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كقتنا، كذا ِف الركضة كغًنىا، كاعرتض بأف عبداٞنلك كسعو قبل كلده، كبأف 
عهد زاد فيو بعد اٞنهدم كّنا تقرر أكال يعلم أف )أؿ( ِف كبلـ اٞنصنف لل (ُ)اٞنأموف

  فقط. الذىين أم اٞنوجود اآلف أك حاؿ الطواؼ ال ما كاف ِف زمنو 
لبلتباع، ركاه مسلم مع خرب ( كيشرتط أف يطوؼ )كالبيت عن يساره

ديينو كمشى أمامو أك استقبلو أك  (ّ)فإف جعلو ]عن[ (ِ)))خذكا عين مناسككم((
دل يصٌح؛  /أ[ْٖ] (ْ)ره كطاؼ معرتضا أك جعلو عن يساره كمشى القهقرلاستدب

ف كغًنه أنو مَّت كاف البيت عن ، كقضية كبلـ اٞنصنٌ (ٓ)ٞننابذتو ما كرد الشرع بو
كأف جعل رأسو ألسفل كرجليو   ،كإف دل يطف على الوجو اٞنعهود ،يساره صحٌ 

 .ره للسماءألعلى أك كجهو لؤلرض كظه
الشارح  (ٖ)كقيده (ٕ)األسنوم أف اٞنتجو عدـ اٛنواز ألنو منابذ للشرع (ٔ)كُنث/

                                 
 (.ُِِ/ٔ(، األعبلـ )ََْ/ٕ(، سًن أعبلـ النببلء )ِٖٗ/ِّينظر: تاريخ دمشق )     
نصور عبد اهلل بن ىاركف الرشيد بن ١نمد اٞنهدم بن أِب جعفر اٞن ،بو العباسأ( ىو: ُ)

كرل اٝنبلفة بعد خلع أخيو األمٌن )سنة ، بين العباس سابع خلفاء ،العباسي اٟنامشي
قوؿ ِنلق ه ذلك إذل العين بالفلسفة كعلـو األكائل حَّت مهر فيهما؛ فجرٌ  (،ىػُٖٗ

 .ىػ(ُِٖتوِف سنة ) القرآف كامتحاف العلماء؛
 (.ُِْ/ْ(، األعبلـ )ُِْ/ُ(، مورد اللطافة )ِٕٓ/ّّينظر: تاريخ دمشق ) 
 .( سبق ٔنرجيوِ)
 ( ِف األصل: "ّنن".ّ)
(، هتذيب اللغة ٕٗ/ِالرجوع إذل اٝنلف. ينظر: معجم ديواف األدب ): القهقرل (ْ)

(ٓ/ِٖٓ.) 
 (.َِٖ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٓ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٓ)
 /ب/ـ[.ِٖهناية ] (ٔ)
 (ْٖٕ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٕ)
 ِف )ـ(: "كقيد". (ٖ)
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كاٞنتجو اٛنواز مطلقا كما لو طاؼ زحفا أك حبوا  ،(ُ)ّنا إذا قدر على اٟنيئة اٞنشركعة
الواردة كبو  (ِ)مع قدرتو على اٞنشي كلوجود البيت عن يساره مع كجود أصل اٟنيئة

 كمشى القهقرم إذل جهة اليماين معتدال كاف أك متكئان  ،عن يسارهفارؽ مالو جعلو 
 .(ْ)طوافو على األكجو كال يصحٌ  (ّ))أك مستلقيا(

 ،(ٔ)ركاه مسلم ،(ٓ)لبلتباع يشرتط أف يكوف قد )بدأ باٜنجر( األسود( و)
أف يكوف ( و)انتهى إليو ابتدأ منو  (ٗ)، فإفقبلو كلو سهوان  (ٖ)ّنا بدأ )بو( (ٕ)فبل يعتدٌ 

أم  (وبكلّ )أصلو ِف مركره  (ُُ)ح كبلـخبلفا ٞنا يصرٌ  ؛(َُ)أك بعضو (حاذاه)قد 
فلو دل حياذه أك  ،َنميع الشق األيسر ُنيث ال يتقدـ جزء منو على جزء من اٜنجر

الباب دل ٓنسب طوفتو بعضو َنميع شقو األيسر بأف جاكزه ببعض بدنو إذل جهة 

                                 
 /أ(.ِْٗينظر شرح اإلرشاد للجوجرم ) (ُ)
 ِف األصل: "النية" (ِ)
 سقط ِف )ح( (ّ)
 (ّٗٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ْ)
(، ِِْ(، اٜناكم الصغًن ص)ّٖٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِِٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)

 (ِْ/ُإخبلص الناكم )
 كالعمرة الطواؼ ِف الرمل استحباب باب، اٜنج كتابأخرجو مسلم ِف صحيحو،  ( ٔ)

 (.ُِّٔ( برقم )ُِٗ/ِ)
 ( ِف )ـ(: "يعيد".ٕ)
 ٌن ساقط من األصل. ( ما بٌن اٞنعقوفتٖ)
 .( ِف )ح( )ـ( )ظ(: "فإذا"ٗ)
(، أسىن اٞنطالب ِِْ(، اٜناكم الصغًن ص)َّٔ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (َُ)

(ُ/ْٕٕ) 
 ِف )ح( )ـ( )ظ(: "بو كبلـ" زيادة (ُُ)
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َنميع بدنو بعض الكعبة ِف  (ِ)كما يكتفي بتوجهو  ،بعضو (ُ)كاكتفى ّنحاذاتو
 .الصبلة

/ب[ بٌد من مقارنة النية حيث كجبت ٞنا جيب ١ناذاتو منو، ْٖكال ]
َنانب اٜنجر  (ّ)/كيقف ،أف يستقبل البيت :كصفة احملاذاة كما ِف اَّموع كغًنه

 دكمنكبو األدين عن ،اٜنجر عن ديينو (ْ)يث يصًن )ٗنيع(ُن ،من جهة الركن اليماين
حَّت  (ٓ)إذل جهة ]ديينو[ مث ديشي مستقبل اٜنجر ماران  ،مث ينوم الطواؼ ،طرفو

جياكزه فإذا جاكزه انفتل كجعل يساره إذل البيت، كلو فعل ىذا من األكؿ كترؾ 
 لكن فاتتو الفضيلة.  (ٖ)، ]ك[(ٕ)اٜنجر جاز (ٔ)استقباؿ

استقباؿ البيت إال ما ذكرناه  (ٗ)يس شيء من الطواؼ جيوز )مع(قاؿ: كل
أم بل  ،(ُِ)األكذل ال غًن (ُُ)ِف الطوفة (َُ) من مركره ِف االبتداء كذلك ]سنة[

االستقباؿ اٞنستحب عند لقاء اٜنجر أف يبدأ ( ُّ)/كىذا غًن ،ىو ٣ننوع ِف غًنىا

                                 
 ِف )ظ(: "١ناذتو" (ُ)
 ِف األصل: "بتوجو" (ِ)
 /أ/ح[.ِِٖهناية ] (ّ)
 سقط من )ظ(  (ْ)
 ظ، ـ(. زيادة من )ح،  (ٓ)
 ِف )ـ(: "االستقباؿ" (ٔ)
 (َِٖ-َِٕ(، اإليضاح ص)ِّٖ-ِِٖ/ْينظر: البياف ) (ٕ)
 زيادة ِف )ـ(  (ٖ)
 ِف )ـ(: "من" (ٗ)
 ساقط من األصل.  (َُ)
 ِف )ـ(: "الطوافة" (ُُ)
 (ِِٓينظر اإليضاح ص) (ُِ)
 . /ب/ظ[ِٕٓهناية ]( ُّ)
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 .كسنة مستقلة نبالطواؼ فإف ذلك مستحب ال خبلؼ فيه
أنو جيب استقباؿ اٜنجر )من  (ُ)األذرعي عن كتاب ابن كجٌ  كحكى

عند ابتداء الطواؼ كانتهائو كإاٌل دل جيزئو قاؿ: فاالحتياط التاـ فعل ذلك  (ِ)جهة(
كإذا استقبل لنحو دعاء فليحرتز عن أف دير منو أدىن جزء قبل عوده إذل جعل 

لو ما كجب لو قالو أزيل اٜنجر كالعياذ باهلل كجب حمل (ّ)/البيت عن يساره كلو
/أ[ ْٗاٞنراد: الركن، بدليل صحة طواؼ ] :كقاؿ غًنه ،(ٓ)الطيب (ْ)القاضي أبو

، (ٔ)عن البيت َنميع بدنو( خارًجا)الراكب كمن ِف السطح، كيشرتط أف يطوؼ 
(ۓ ڭ ڭ ڭ) قاؿ تعاذل:

، كإَّنا يكوف طائفان بو إذا كاف (ٕ)
أك ثوبو اٞنتحرؾ ُنركتو فيما يظهر  (حتى بيده)نو كإال فهو طائف فيو خارجان ع

أخذا من عدىم لو كاٛنزء ِف السجود عليو ِف الصبلة بل قضيو عدـ تفصيلهم ِف 
اٞنبلقي للنجاسة بٌن اٞنتحرؾ كغًنه جرياف ذلك ىنا إال أف يفرؽ ّنا مر من الفرؽ 

 .بينو كبٌن السجود
                                 

، كمن أحد أركاف اٞنذىب ،القاضي ،ىو: أبو القاسم، يوسف بن أ٘ند بن كٌج الدينورمٌ  (ُ)
 .تل سنة ٙنس كأربع مائةقي كغًنه،  و بأِب اٜنسٌن ابن القطافتفقٌ أصحاب الوجوه، 

(، طبقات ّْٔ(، كطبقات الشافعٌيٌن ص )ّٗٓ/ٓينظر: طبقات الشافعية الكربل )      
 (.ُٖٗ/ُن قاضي شهبة )اب

 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "بوجهو" (ِ)
 /أ/ـ[.ِٗهناية ] (ّ)
 ِف )ظ(: "أبوا". (ْ)
 (.ُِٖ/ّ(، هناية احملتاج )ْٕٕ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)
(، الغرر َّٔ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َِٖ/ْ(، البياف )ُْٗ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٔ)

 (.ُْٔ/ْالبهية )
 (.ِٗة: )سورة اٜنج، اآلي (ٕ)
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أك  ،قياسا على الثوب تلم بو مثبل كيدهالعيود الذم بيده يس (ُ)كىل
ِف  (ّ)بأهنم دل جيعلوه كاٛنزء منو ِف السجود عليو كإف جعلوه مثلو (ِ)يفرقوا

مبلقاة النجاسة ينبغي أف يقاؿ فيو ما ِف غًن اٞنتحرؾ ُنركتو كىل دابتو كحاملو 
حيتمل  ،دخوؿ جزء منهما ِف ىواء ما يأيت أك العربة بو فقط (ْ)يضر مثلو حَّت

 (ٔ)أنو (ٓ)السعي من أف العربة بلصوؽ حافر أٌكد ترجيح األكؿ أخذا ٣نا يأيت ِف

 .ٞنا يذىب منو كإليو
مث ىو القاطع ٟنا  ،لئكاٜنا ،كحيتمل الفرؽ بأف القصد مث قطع اٞنسافة

فلم يضر دخوؿ جزء من غًنه فيو، كىذا  فاعتربكا ىنا خركج الطائف عن اٟنواء
اٞنعجمة اٝنارج عن عرض جدار  (ٕ)كىو بفتح الداؿ (،عن الشاذرواف)أقرب 

/ب[، كىو كما ِف ْٗ] (ٗ)لضيق النفقة (ٖ)قريشالبيت قدر ثلثي ذراع تركتو 

                                 
 ِف )ظ(: زيادة: "كإف جعلوه كىل". (ُ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يفرؽ". (ِ)
 ِف )ظ(: "مثبلن". (ّ)
 ِف )ـ(: "يصًن" (ْ)
 ِف األصل: "الدابة" (ٓ)
 زيادة ِف األصل. (ٔ)
 ِف )ح( )ظ( )ـ(: "الذاؿ" (ٕ)
انة، كمن دل يلده فليس بقرشي، قبيلة عربية من مضر، من كلد النضر من كن: قريش (ٖ)

ىو فهر بن مالك، كمن دل يلده فليس بقرشي، سكنت ِف مكة، كقامت  كقيل: قريش
، كأصل القرش: اٛنمع، كتقرشوا إذا ْنمعوا. على اٜنج، كمنها ينسب رسوؿ اهلل 

 (.ََّالفقهي ) (، القاموسْٕٗ/  ِينظر: اٞنصباح اٞننًن ِف غريب الشرح الكبًن )
(، اَّموع ُِٖ/ْ(، البياف )َِٗ/ٕ(، فتح العزيز )ِِٔينظر: اإليضاح ص) (ٗ)

 (.ُّٓ-ُِٓ(، ٓنرير ألفاظ التنبيو )صْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْ/ٖ)
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عند ِف جوانب البيت لكن ال يظهر  (ُ)اٞنناسك كغًنىا عن األصحاب ظاىرا
 .(ِ)اٜنجر األسود

كىو  (،رجْ الحِ )عن ( و) (ْ)شاذركاف (ّ)كقد أحدث ِف ىذه األزماف عنده
، (ٔ)بٌن الركنٌن الشاميٌن َندار قصًن بينو (ٓ)بكسر اٜناء كإسكاف اٛنيم احملوط

بنحوه يده جدار عنده شاذركاف، أك أدخل  فلو مسٌ  ،كبٌن كل من الركنٌن فتحة
اٜنجر  حدل فتحيتٍ اٛندار، أك دخل من إ دل ديسٌ  (ٕ)يده بأعلى الشاذركاف كإف

اقتحم اٛندار، كخرج من أك خلف منو قدر الذم من البيت ك  ،كخرج من األخرل
أك جعلها  ،٥نوىا أعلى جدار اًٜنٍجر أك مس بيده أك ،خر على السمتاٛنانب اآل

  يصحٌ دل (ٗ)كما قالو األذرعي كغًنه، كإف قاؿ الشارح: إنو غًن ظاىر ىوائو (ٖ)/ِف
 .إَّنا طاؼ خارج اًٜنٍجر ألنو ؛ (ُُ)(َُ))طوافو(

                                 
(ُ) "  ِف )ح( )ظ( )ـ(: "ظاىره
(، مغين احملتاج ْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْ/ٖ(، اَّموع )ِِٔينظر: اإليضاح ص) (ِ)

(ِ/ِْٓ) 
 ِف )ظ(: "عند" (ّ)
 (ْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِٔ(، اإليضاح ص)ِْ/ٖينظر: اَّموع ) (ْ)
 ِف )ح(: "احملوظ" (ٓ)
 قولو: "بينو" مكرر ِف )ظ(  (ٔ)
 ِف )ظ(: "أك إف" (ٕ)
 /ب/ـ[.ِٗهناية ] (ٖ)
 /ب(ِْٔينظر شرح اإلرشاد للجوىرم ) (ٗ)
 (ُّٔ/ِ( ركضة الطالبٌن )َِٖ/ْ(، البياف )ِٕٗ-ِْٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
 سقط ِف )ظ(. (ُُ)
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عن  سألت رسوؿ اهلل ، (ُ)كِف الصحيحٌن أف عائشة )رضي اهلل عنها(
البيت ىو؟ قاؿ: ))نعم(( قالت:  (ّ)، كِف ركاية ٞنسلم: عن اٜنجر من(ِ)[ردٍ اٛني ]

شأف  فما باٟنم دل يدخلوه ِف البيت؟ قاؿ: إف قومك قصرت ُّم النفقة قالت فما
كلوال أف  ،كدينعوا من شاءكا ،بابو مرتفعنا قاؿ ))فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءكا

فأخاؼ أف تنكر قلوُّم أف أدخل  ،عهد ِف اٛناىلية /أ[َٓ] (ْ)وا[حديث]قومك 
ع كظاىره أٌف ٗني ،(ٕ)/(ٔ)ِف البيت، كأف ألصق بابو باألرض، لفعلت(( (ٓ)]اٜنجر[

 اٜنجر من البيت.
كبلـ كثًن من أصحابنا، كظاىر نٌص  (ٖ)/كىو قضيةقاؿ الشيخاف: 

الذم فيو من البيت قدر سٌتة أذرع تتصل  (َُ)، لكٌن ]الصحيح أف[(ٗ)اٞنختصر

                                 
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ُ)
 .، كىو ٓنريف، كاٞنثبت من مصادر اٜنديثدر"(: "اٜن، ظ، ـ)ح األصل ك ( ِفِ)

 كاٛندر: حجر الكعبة.      
 (.ِ/ْ(، غريب اٜنديث للقاسم بن سبلـ )ُٗٓ/ٕينظر: فتح البارم )     

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أمن".ّ)
 : "حديث".األصل ك)ظ(( ِف ْ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. (ٓ)
( برقم ُْٔ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب فضل مكة كبنياهنا )ٔ)

( ّٕٗ/ِ(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب جدر الكعبة كباُّا )ُْٖٓ)
 . السابق أخرج مسلم ركاية )اٜنجر( ٓنت الرقم(، ك ُّّّبرقم )

 /ب/ح[.ِِٖهناية ] (ٕ)
 . /أ/ظ[ِٕٔهناية ]( ٖ)
 (. ُْٔ/٢ٖنتصر اٞنزين مع األـ ) (ٗ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن زيادة من )ح، ظ، ـ(. (َُ)
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 اٞنختصر ١نموؿه على ىذا، انتهى. بالبيت، كقيل: سٌتة أك سبعة، كلفظ
، كالرافعٌي؛ (ِ)ٞنا مٌر؛ خبلفنا للحاكم (ُ)كمع ذلك جيب الطواؼ خارجو

كطاؼ ِف الباقي صٌح، كلو مٌس  (ْ))منو( (ّ)ترؾ )الستة األذرع( حيث قاال: لو
]ككذا كقع  (ٔ)شاذركاف (ٓ)يوازيو اٛندار الذم ِف جهة الباب دل يضٌر؛ ألنٌو ال

لشيخنا كغًنه، كىو كٍىم، بل الصواب أنٌو عاـ للجهات الثبلث، كما أكضحتو ِف 
 .(ٖ)(ٕ)))حاشية اإليضاح(([

اٜنجر  (ٗ)أٌف من قٌبل تفطن لدقيقة، كىيقاؿ النوكٌم: كينبغي أف ي
 (ُُ)، فرأسو ِف حاؿ التقبيل ِف جزء من البيت فيلزمو أف يقٌر ]قدميو[(َُ))األسود(

كبو يقاس من يستلمو  ،(ُِ) ِف ١نلهما حَّت يفرغ من التقبيل كيعتدؿ قائمنا، انتهى
 .كيستلم اليماينٌ 

                                 
(، إخبلص ِِٖ(، اإليضاح ص)ِٓ/ٖ(، اَّموع )ِٓٗ-ِْٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)

 (ِّْ/ُالناكم )
 (ِّْ-ِِْينظر اٜناكم الصغًن ص) (ِ)
  )ظ( )ح( )ـ(: "األذرع الستة"ِف (ّ)
 سقط ِف )ظ(  (ْ)
 ِف )ح(: "يوازنو" (ٓ)
 (ِْٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٕ)
 (ْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٖينظر حاشية اإليضاح )ص (ٖ)
 ِف )ح(: " قيل" (ٗ)
 سقط ِف )ـ(  (َُ)
 ساقط من األصل.  (ُُ)
 (ْٖٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِٕ(، اإليضاح ص)ِْ/َّٖموع )ينظر: ا (ُِ)
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أو محرًما وإف َحَمل طائف لم ينو( الطواؼ لنفسو، وكاف حالاًل )
طاؼ عن نفسو، أو لم يدخل وقت طوافو )محرمْين( فأكثر، صغيرين أو  

( ُحِسبَ )أك غًنه، كطاؼ  (ُ)كبيرين، أو أحدىما صغير واآلخر كبير، لعذر
إف ( ال)بشرطو؛ ألهٌنما كراكٍِب دابٌة؛ إذ ال طواؼ على اٜنامل، ( لهما)الطواؼ 

عن نفسو كقد دخل كقت طوافو  (محـر لم يطف/ب[ ُٓ] وىو)طاؼ ُّما، 
بأف يقصد نفسو أك  (ىما دونولو حتى يقصد)حيسب ( بل)فبل حيسب ٟنما 

ألنو الطائف  ؛يقع لو فقط كإف قصد أنفسهمافيقصد شيئا  أك ال (ِ)وينفسو ك١نمول
كمن مث لو ٘نل  (ّ)كالشرط عدـ الصارؼ ال نية الطواؼ كدل يصرفو عن نفسو

 .(ٓ)كنويا كقع للحامل (ْ)/حبلال
أف مٌر ٞنا  كيشرتط ِف ٘نل غًن الورل لغًن اٞنميز أف يكوف بإذف الورل

قا أك قائدا أما إذا ئأك نائبو سا (ٔ)الصغًن إذا طاؼ راكبا ال بد أف يكوف كليو
أك دل  (ٕ)ا دكنو كقصد أنفسهما فيما إذا دل يكن عليهما طواؼ النسكَهقصد

يطف كدخل كقت طوافو لعدـ كقوعو لو  (ٖ)١نرما دل يدخل كقتو فيقع ٟنما كإف كاف

                                 
 ِف األصل: "لنذر" (ُ)
 ِف األصل: "١نمولتو" (ِ)
(، ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِّ-َِّ(، اإليضاح ص)َِْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)

 (.ِّٖ/ّهناية احملتاج )
 /أ/ـ[.َّهناية ] (ْ)
 (ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْٔ/ِ)(، ركضة الطالبٌن َّْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)
 ِف )ـ(: "أكلية" (ٔ)
 ِف )ظ( )ح(: "نسك" (ٕ)
 ِف )ح(: "ما دل" (ٖ)
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 .(ِ)عدـ صرفو الطواؼ إذل غرض آخر كقد صرفو عنو إليهما (ُ)عتربألنو ي ينئذ؛ح
إف صرفو احملموؿ عن نفسو انصرؼ كما علم ٣نا مر كخرج بقولو  ،نعم 

فيقع للحامل  وبذج٘نل ما لو جعلو ِف شيء موضوع على األرض أك سفينة ك 
 ،(ّ)إذ ال تعلق لطواؼ كل منهما بطواؼ اآلخر النفصالو عنو ؛طلقاكاحملموؿ م

ما ذكر فيما إذا نول نفسو ك  ،(ْ)ؿليعلم حكم الواحد باألكٌ  (نمحرميْ ) بقولو كعرٌب 
 األسنوم ّنا غلطو األذرعيٌ  /أ[ُٓ] ، كاعرتضو(ٓ)ىو ما ذكره الشيخاف ةك١نمول

ٞنوافقتو نص  ب ما مرٌ حو األصحاِف بعضو كرد عليو ِف بعضو بأف الذم رجٌ 
 .(ٔ)لو فكذا ركنو كقعفإنو لو نول اٜنج لو كلغًنه  ؛اإلمبلء كالقياس

الكاِف أنو ال فرؽ ِف أحكاـ  (ٕ)(صاحب)كقضية كبلـ  :قاؿ الزركشي
 (ٖ) .احملموؿ بٌن الطواؼ كالسعي كفيو نظر انتهى

كالطواؼ   ،الصارؼ (ٗ) (فقد)كال كجو للنظر فيو مع كونو يشرتط فيو  
لقوؿ  كخبلفان  ،شيخ احملب الطربم ،البن خليل كبذلك صرح أبو زرعة كغًنه تبعان 

سو يتقرب بو ِف اٞنشي للعبادات ِنبلؼ جنكذلك ألف  ،الطربم أنو كالوقوؼ
كالفرؽ أف  ،يعين مطلقان  ،عنهما جزأالوقوؼ قاؿ ابن يونس كإف ٘نلو ِف الوقوؼ أ

                                 
 .ِف األصل: "يصًن" (ُ)
 (ْٕٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ِ)
 (َُّ/ِينظر: الغرر البهية ) (ّ)
 ِف )ـ(: "باألكذل" (ْ)
 (ِٗ/ٖ(، اَّموع )ُِْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)
 (َِّ/ِرر البهية )ينظر: الغ (ٔ)
 سقط ِف )ظ(  (ٕ)
 (ْٕٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٖ)
 ِف )ظ(: "قصد" (ٗ)
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ا كىنا الفعل كدل يوجد منهما انتهى كل منهم (ُ) )من(اٞنعترب مث السكوف كقد كجد 
فلو عرب بدلو  (ِ) (كما يعلم ٣نا مر ألنو ليس بشرط)ليس بظاىر  (السكوف)كقولو 

 .باٜنصوؿ لكاف أكذل
كدخل  (ْ)/منوز يتعٌن  (ّ) من عليو طواؼ إفاضة أك نذر )كلو دل( :فرع 

 (ٓ)]كقع[ كقت ما عليو فنول غًنه عن غًنه أك عن نفسو تطوعا أك قدكما أك كداعا
اإلفاضة أك النذر كما ِف كاجب اٜنج كالعمرة ىذا حاصل ما ِف  (ٔ)عن طواؼ

 من كقوعو بعض ما مرٌ  /ب[ُٓ] كظاىره يناقض، (ٖ)(ٕ)/الركضة كاَّموع
 .(ٗ)لوللمحموؿ فيما إذا نواه 

إف ذاؾ  (َُ)أنو إما أف يقاؿ/ :عنو اٞنصنف كغًنه ّنا حاصلو وأجاب
اٜنامل جعل نفسو آلة  (ُُ)خاص باحملموؿ كىذا خاص بغًنه كالفرؽ أف

فانصرؼ فعلو عن الطواؼ كالواقع ٟنما طوافهما ال طوافو كما ِف ، (ُِ)حملموليو

                                 
 ِف األصل: "ِف" (ُ)
 سقط من )ح(  (ِ)
 ِف )ظ(: "كدل" (ّ)
 . /ب/ظ[ِٕٔهناية ]( ْ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٓ)
 ِف )ـ(: "الطواؼ" (ٔ)
 /أ/ح[.ِّٖهناية ] (ٕ)
 (َُّ/ِ(، الغرر البهية )ٖٕ-ٕٕ/ٖ(، اَّموع )ّٗٔ/ّلبٌن )ينظر: ركضة الطا(ٖ)
 (.َُّ/ِ(، الغرر البهية )ِّٓ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٗ)
 /ب[ من )ـ( َّهناية ] (َُ)
 ِف األصل: "انو" (ُُ)
 ِف )ح(: "حملمولو" كِف )ـ(: "للمحمولية" (ُِ)
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لكنو صرفو لطواؼ راكب الدابة ِنبلؼ الناكم ِف تلك اٞنسائل فإنو أتى بطواؼ 
كىذا معىن قوؿ اٞنصنف كلعل الشرط  (ُ)آخر فلم ينصرؼ كنظًنه ِف اٜنج كالعمرة

طواؼ، )أما إذا صرفو إذل  عن نفسو أك إذل غًنه (ِ)ِف الصرؼ أف يصرفو
بو نفسو أـ غًن انتهى كإما أف يقاؿ إف  (ْ)آخر فبل ينصرؼ سواء أقصد (ّ)طواؼ(

إذا كاف  (ٔ) لو )ّنا( (ٓ)نواه اٜنامل ؿ فيما مر إذاطبلؽ الوقوع للمحمو ؛ إلىذا مقيد
ففي  نكالذم على اٜنامل طواؼ ٥نو الركن ،٥نو القدـك (ٕ)الذم عليو )طواؼ(

ىذه الصورة يقع للحامل كإف نواه للمحموؿ كما لو نول اٜنج كالعمرة عن غًنه 
 .كعليو فرضهما

لركن إذا كاف على كل منهما طواؼ ا كفارؽ كقوعو للمحموؿ فيما
اٜنامل عدـ كقوع نظًنه ِف اٜنج عن احملجوج عنو بأف كبل من اٜنامل  (ٖ)كقصده

كاحملموؿ ىنا دخل كقت طوافو ككجد منو دكراف حوؿ البيت يصح أف يقع عن 
/أ[ طوافو لكن ٞنا دل ديكن كقوعو عنهما تعٌن للمحموؿ ألف اٜنامل ٞنا ِٓ]

رة فاإلحراـ عن الغًن بالنسك كأما ِف تلك الصو  ،(َُ)عنو صار كالدابة (ٗ)صرفو
                                 

 (َِّ/ِينظر: الغرر البهية ) (ُ)
 ِف )ح(: "يصرؼ" (ِ)
 )ـ(  سقط ِف (ّ)
 ِف )ـ(: "قصد" (ْ)
 ِف )ظ(: "كاٜنامل" (ٓ)
 ِف )ح(: "بغًنما" كِف )ـ(: "لغًن ما" (ٔ)
 سقط ِف )ح(  (ٕ)
 ِف )ظ(: "للحامل"(ٖ)
 ِف )ـ(: "ٞنا مر صرفو" زيادة (ٗ)
 (َّْ/ٕ(، العزيز )ِِٖ/ْ(، البياف )ُِٓ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (َُ)
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فيو إحراـ منو كدل يفعل ما يصح كقوعو نسكا فلم ديكن كقوع النسك لو مع كونو 
 .على اٜناج عنو

فما الفرؽ بٌن عدـ الوقوع فيما إذا كاف على اٜنامل طواؼ  :فإف قلت
القدـك كبٌن عكسو كما لو كاف على   (ِ) طواؼ ٥نو( (ُ)٥نو )الركن كعلى اٜنامل

 ؟طواؼ الركن كل
عليو فلم ينصرؼ  (ّ)ديكن الفرؽ بأنو ِف تلك صرفو ٞنا ىو دكف ٣نا :قلت

كِف ىاتٌن صرفو ٞنا ىو أعلى أك مساك فانصرؼ كإَّنا دل ينصرؼ للغًن الذم ليس 
يصدر منو ما ديكن كقوعو طوافا فكاف كالغًن احملجوج عنو  (ْ)حملموؿ مطلقا ألنو دل

مطلقا كما  (ٔ)ذلك فكاف القياس كقوعو )لو( كاحملموؿ صدر منو (ٓ))كما مر(
ىو عليو دل  (ٕ) اقتضاه اطبلقهم ِف مسائل اٜنمل لكن ٞنا صرفو اٜنامل ألدكف )٣نا(

ذمتو فلم ينصرؼ ِنبلؼ صرفو  (َُ)باٞنبادرة )لربائة( (ٗ)امرأة (ٖ)يكن لو عذر )مع(
واؼ ما عليو أك أعلى كلو كاف عليو طواؼ ركن كعلى احملموؿ ط (ُُ))ٞنثل(

                                 
 ِف )ـ(: "احملموؿ"  (ُ)
 سقط من )ح(  (ِ)
 ِف )ظ(: "منها" (ّ)
 ِف )ـ(: "ال" (ْ)
 .سقط من )ح((ٓ)
 سقط من )ظ(  (ٔ)
 ِف )ـ(: "ما" (ٕ)
 ِف )ـ(: "مع" (ٖ)
 ِف )ـ( )ظ( )ح(: "أمره" (ٗ)
 ِف )ـ(: "الرباء" كِف )ح( )ظ(: "الرباءة" (َُ)
 سقط ِف )ـ(  (ُُ)
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) انصرؼ لو كما ىو ظاىر ٣نا تقرر  (ّ) ]احملموؿ[ (ِ)أك عكسو كنول (ُ))قدـك
، ىل (ٓ) /ب[ )كما ىو ظاىره(ِٓ] (ْ)/كفيما لو كانا على إنساف فنول النذر

الستواء كل ِف الوجوب  (ٕ) باألصالة أكال (ٔ) ينصرؼ للركن ألنو )الذم كجوبو(
ٌن طواؼ النذر كطواؼ الوداع حيث العيين كل ١نتمل كلعل الثاين أقرب كيفرؽ ب

أٜنقوه بطواؼ القدـك كالتطوع كما مر بأنو كإف كاف كاجبا لكن جيرب تركو بدـ 
 بطواؼ الركن أشبو. (ٖ)ِنبلؼ طواؼ النذر ]فكاف[

بٌن الصفا كاٞنركة  (السعي)كالثالث للعمرة  ،الركن الرابع للحج (ثم)
  (ُُ)(َُ)إفاضةعرفة أك بعد طواؼ ـ ما دل يقف ببعد طواؼ قدك  (ٗ)]يقينا[ (سبعا)

كصٌح ، (ُّ)مناسككم((خرب مسلم ))خذكا عين  (ُِ)تباع )مع(لئل ،كما يأيت

                                 
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "نذر" (ُ)
 ِف )ح( "فنول" (ِ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ّ)
 /أ/ـ[.ُّهناية ] (ْ)
 سقط ِف )ح( )ظ( )ـ(  (ٓ)
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "آكد لوجوبو" (ٔ)
 ِف )ح(: "أـ ال" (ٕ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٖ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٗ)
 ِف )ظ، ـ(: "اإلفاضة"(َُ)
أسىن اٞنطالب (، ِّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْْ-ِّْينظر: اٜناكم الصغًن ص) (ُُ)

(ُ/ْٖٓ) 
 ِف )ـ(: "ِف" (ُِ)
 سبق ٔنرجيو. (ُّ)
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فلو اقتصر على ما دكف  ،(ِ)الناس: اٍسعىوا فإٌف الٌسعي قد كتب عليكم(( (ُ)))أيها
 ؛أخذ باألقل (ْ)و(قبلك  ،فراغو )دل يؤثرا (ّ)السبع دل جيزيو كلو شك ِف عددىا )بعد(

 ،تياف بوٕنامها فأخربه ثقة فأكثر ببقاء شيء دل يلزمو اإلإكلو اعتقد  ،ٞنتيقنألنو ا
)كإَّنا امتنع ِف نظًنه من الصبلة؛ ألف تقدير ، (ٕ)/(ٔ)لكن االحتياط أكذل (ٓ))ك(

 ،كالطواؼ كالسعي ِف ذلك كما علم ٣نا مرٌ  ،الزيادة فيها يبطلها، كال كذلك ىنا
 . (لصفابا)فيو ِف األكذل كجوبان ( يبدأ)ك

كخرب ))ابدأ ّنا  (ٖ)/تباع مع خرب ))خذكا عين مناسككم((كخيتم باٞنركة لئل
/أ[ على شرط ّٓبلفظ األمر، ركاه النسائي بإسناد صحيح، ] (ٗ)بدأ اهلل بو((

                                 
 ( كذا ِف األصل، كِف )ظ، ح، ـ(: "يا أيها".ُ)
(، كالدارقطين ِف سننو َِٖٖ( برقم )َِٔ/ّ( أخرجو الفاكهي ِف أخبار مكة )ِ)

(، من ّٓٔٗ( برقم )ُٖٓ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ِِٖٓ( برقم )ِٖٗ/ّ)
  ، ة عن نسوة من بين عبد الدار البليت أدركن رسوؿ اهلل حديث صفية بنت شيب

(، كصححو الذىِب ِف تنقيح التحقيق َُْ/ٖكحسن إسناده النوكم ِف اَّموع )
(، َِِِ( برقم )ُّٓ/ّ(، كابن عبد اٟنادم ِف تنقيح التحقيق )ُْٓ( برقم )ِْ/ِ)

 (.َُِٕ( برقم )َِٕ/ْكاأللباين ِف اإلركاء )
 (: "قبل"ِف )ظ( )ح( )ـ (ّ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ْ)
 سقط ِف )ح(  (ٓ)
 (ْٖٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُٔ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٔ)
 . /أ/ظ[ِٕٕهناية ]( ٕ)
 /ب/ح[.ِّٖهناية ] (ٖ)
(، ِِٔٗ( برقم )ِّٔ/ِٓف سننو، ِف القوؿ بعد ركعيت الطواؼ ) النسائي ( أخرجوٗ)

، طاؼ سبعا رمل ثبلثا، كمشى ؿ اهلل أف رسو  -رضي اهلل عنو–بإسناده عن جابر 
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كجوبا ِف الثانية  (ويعودمسلم، فإف بدأ باٞنركة دل حيسب مركره منها إذل الصفا مرة 
فلو كصل اٞنركة ِف األكذل كترؾ العود ِف طريقو  ،اكخيتم بالصفا كىكذ (من المروة)

أم الذىاب  (ؾاوذكعدؿ إذل اٞنسجد مثبل كابتدأ الثانية من الصفا أيضنا دل يصح )
 من الصفا إذل اٞنركة كالعود من اٞنركة إذل الصفا كلو منكوسا أك كاف ديشي القهقرل

لئلتباع أيضا، كأفهم كبلمو  (مرتاف)اٞنسافة  (ُ)ألف القصد ]قطع[ ؛على األكجو
نسي السابعة يبدأ ُّا من الصفا أك السادسة ( ّ))مَّت( (ِ)دكف كبلـ أصلو )أنو(

لو اٝنمس قبلها دكهنا كدكف السابعة ألف الرتتيب شرط فيلزمو سادسة  (ْ)حسب
 (ٓ)ة(من اٞنركة كسابعة من الصفا أك اٝنامسة جعلت بدٟنا السابعة كلغت )السابع

اٞنسافة بٌن الصفا كاٞنركة كل ( ٖ)كأنو يشرتط قطع )ٗنيع(، (ٕ)(ٔ)مث يأيت ُّا كبسابعة

                                 

، فصلى سجدتٌن، كجعل اٞنقاـ ُِٓالبقرة:   ژ ۉ ې ې ې ېژ أربعا، مث قرأ: 
إف الصفا كاٞنركة من شعائر اهلل، »بينو كبٌن الكعبة، مث استلم الركن، مث خرج، فقاؿ: 

حجة كاٜنديث ركاه مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب «. فابدءكا ّنا بدأ اهلل بو
أبدأ ّنا بدأ »...( ِف حديث طويل بلفظ اٝنرب، كفيو: ُُِٖ( برقم )ٖٖٔ/ِ) النِب 

 «.اهلل بو...
 . زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ُ)
 ِف ط: "أم" ساقطة ِف )ـ(  (ِ)
 ِف )ـ(: "حَّت" (ّ)
 ِف )ح( )ظ(: "حسبت" (ْ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "السادسة" (ٓ)
 (ِّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )ّْٓ/ٕالعزيز )فتح (، َْٗ/ُينظر اٞنهذب ) (ٔ)
 ِف )ح(: "السابعة" (ٕ)
 سقط ِف )ح( )ظ( )ـ(  (ٖ)
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 (ُ)كإال رجع لبلده ١نرما كمن ،]كِف ترؾ ذراع مثبل من آخر السابعة يأيت بو ،مرة

 ،منها إذل آخرىا (ّ)/يأيت بو كّنا بعده (ِ)كمن )أثنائها( ،أكٟنا يأيت ُّا بكماٟنا
 .(ٓ) كيأيت فيو األحواؿ الثبلثة[ ،ادسة لغت السابعةمن الس (ْ))أك(

كىو اٞنسعى  ،/ب[ بطن الوادمّٓكال بد أف يكوف قطع ما بينهما من ]
كإف كاف ِف كبلـ األزرقي ]ما يوىم خبلفو، فقد أٗنع العلماء  ،اٞنعركؼ اآلف

 .إذل اآلف على ذلك (ٔ)كغًنىم من زمن األزرقي[
عليو  كما نصٌ   ِف سعيو عن ١نل السعي يسًنا دل يصرٌ  (ٕ)التولكلو 

كأصابع قدميو  (ٗ)كأف يلصق عقبو ّنا يذىب ])عنو( (ٖ)-رضي اهلل عنو–الشافعي 
كإف كاف راكبان سًن دابتو حَّت يلصق حافرىا بذلك  ،إليو منهما (َُ)ّنا يذىب[

فيو الطهارة  (ُّ)كيسنٌ  ،(ُِ)هءمن خيلفها كرا (ُُ)كبعض درج الصفا ١ندث فليحذر

                                 
 ِف )ظ(: "من" (ُ)
 ِف األصل: "إتياهنا" (ِ)
 /ب/ـ[.ُّهناية ] (ّ)
 ِف )ظ( )ـ(: "كمن" (ْ)
 ما بٌن اٞنعكوفٌن ساقط من )ح(  (ٓ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٔ)
(، ِٕٖالشيء إذا انفتل كانثىن كانعطف. ينظر: ٢نتار الصحاح ) يقاؿ: التول: التول (ٕ)

 (.ْٖٖ/ِاٞنعجم الوسيط )
 (ُِٗ/ِ(، هناية احملتاج )ٕٔ/ٖينظر: األـ، اَّموع ) (ٖ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٗ)
 سقط من )ح(  (َُ)
 ِف )ح(: "كليحذر" (ُُ)
 (ُِٗ/ِ(، هناية اَّتاج )ْٖٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُِ)
 ِف )ـ(: "كيسنت" (ُّ)
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 (ْ)فيو كبينو كبٌن الطواؼ (ّ)اٞنسعى كاٞنواالة (ِ))خطو( (ُ)كالسرت كاٞنشي )كٓنرل(
 .كالذكر اٞنأثور كما يأيت، (ٓ)كالرقى

 (ٕ)أثناء سعيو ٜنديث أك غًنه (ٔ)[كيكره للساعي أف يقف ببل عذر ]ِف
ال الركوب اتفاقا كال جيزئ فيو خبلؼ الركوب ِف  (ٖ)]كأف يصلي بعده ركعتٌن[

دىا أف فيها خركجا من كراىتو كيؤيٌ   قالو ِف اَّموع لكن نقل عن النصٌ  الطواؼ
ِف   كىي ركوبو ،إنو خالف سنة صحيحة :إال أف يقاؿ (ٗ)خبلؼ من منعو )لو(

 .(ُُ)مرض خبلؼ األكذلأك  (َُ))كصغر( ،كسعي غًنه بو ببل عذر ،بعضو
 (ُْ)مركر (ُّ)اٞنركة أفضل من الصفا؛ النتهاءعبد السبلـ:  ابن (ُِ)قاؿفرع:  

ثبلثا فإنو أكؿ ما يبدأ باستقباؿ  (ُٓ)كالصفا مركره فيو ،الساعي ِف سعيو أربع مرات

                                 
 ِف )ـ(: "كحيرل" (ُ)
 ِف )ـ(: "خلف" (ِ)
 (.ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٓ/ُ(، إخبلص الناكم )ّْٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)
 ِف األصل: "الطريق" (ْ)
 ِف )ح(: "الرمي" (ٓ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٔ)
 (ْْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْٔ/ٖ(، اَّموع )ُِٗ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٕ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٖ)
 سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(  (ٗ)
 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "لصفر" (َُ)
 (ُِٗ/ّ(، هناية احملتاج )ِٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ُُ)
 ِف )ظ(: "قالو" (ُِ)
 ِف األصل )ظ( )ح(: "ألهنا" (ُّ)
 ر"ِف )ـ(: "مررك  (ُْ)
 ِف األصل ك )ـ(: "فيو" (ُٓ)
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/أ[ ّنباشرتو ِف القربة أكثر فهو أفضل ْٓو كما أمر اهلل ]مث خيتم ب (ُ))اٞنركة(
، (ْ)كقد ينظر )فيو( ،كأقركه ،(ّ)انتهى .بالصفا كسيلة إذل استقباؿ اٞنركة (ِ)توءكبدا

الصفا قدمت ِف القرآف كاألصل فيما قدـ فيو أنو لبلىتماـ بو اٞنشعر بشرفو  (ٓ))بأف(
ِف الداللة ٞنا قالو، بل قد يدؿ  (ٔ)اىراإال أف يقـو دليل على خبلفو كما ذكره ليس ظ

( ٖ)كعدـ االعتداد، (ٕ)ٞنا قلناه بأف يقاؿ ما أمر الشرع ّنباشرتو بالعبادة قبل نظًنه

( َُ)ضيةكالضركرة قا ،كغًنه تابع لو ،ألنو األصل ؛يكوف أفضل ( نظًنه قبلو(ٗ))ّنباشرة

باٞنركة ( ُِ)إذ ال ]يعتد[ الصفا ىي األصل؛ (ُُ)/كقد باف ّنا ذكرتو أف ،يل اٞنتبوعضبتف
أهنا  (ُْ) أفضل، )كدعول( (ُّ)قبلها، فتكوف تابعة ٟنا صحة ككجوبا، فكانت ]الصفا[

  .(ُٔ)ال خيفي (ُٓ)]حدىا كما[عليها كسيلة ٣ننوعة؛ إذ ال يصدؽ 
                                 

 ِف )ح(: "القبلة" (ُ)
 ِف )ح( )ظ(: "بذاتو" (ِ)
 (ِٔٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٖ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)
 سقط ِف )ح(  (ْ)
 ِف )ـ(: "ألف" (ٓ)
 ِف )ظ(: "يظاىر" (ٔ)
 ِف )ـ(: "فنظًنه" (ٕ)
 ِف )ظ(: "االعتاد" (ٖ)
 ِف )ـ(: "لو ٞنباشرة" (ٗ)
 )ـ(: "قامت"ِف  (َُ)
 . /ب/ظ[ِٕٕهناية ]( ُُ)
 ِف األصل: "يعد". (ُِ)
 ساقط من األصل.  (ُّ)
 سقط ِف )ـ( (ُْ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُٓ)
 (ِِٗ/ّينظر هناية احملتاج ) (ُٔ)
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إزالة شعر )بعدما مٌر  (ُ)/الركن اٝنامس للحج كالرابع للعمرة (ثم)
بأٌم طريق كاف من  (ْ)يسًننا( (ّ)بان غى كاف زى )أك   فيمن برأسو شعر كإف قلٌ  ((ِ)رأس

، أك قٌص، أك قطع بسٌن،  لشعر  (أو تقصير)٥نو حلق، أك إحراؽ، أك نٍتفو
لوركد لفظ  ؛أيضان  (ٖ)فيو الفدية (ٕ)جيزئ شعر غًنه كإف كجبت (ٔ) )فبل( ،(ٓ)الرأس

 (ُُ)الرأس( َُ)منهما عادة )بشعر( فيو، كاختصاص كلٌ  (ٗ)/اٜنلق أك التقصًن
ككذا لو أخذىا متفرقة كما صٌححو  ،كإف اسرتسلت عنو ،منو (يجزئ ثالثو )
( ُّ)كإف كاف كبلـ الركضة كأصلها )قد( ،(ُِ)/ب[ ِف اَّموع كاٞنناسكْٓ]

                                 
 /أ/ـ[.ِّهناية ] (ُ)
 .( ِف )ح( )ظ(: "الرأس"ِ)
 مفرده ،الشيخ عند رقة شعرهكما يبقى ِف رأس  ،صغار الريش كالشعر كلينوالزغب: ( ّ)

 .زغبة
 (.ّْٗ/ُ(، اٞنعجم الوسيط )ِّٓ/ُ(، اٞنصباح اٞننًن )ُّْ/ُينظر: الصحاح )      

 زيادة من )ح، ظ، ـ(. .( سقط ِف )ح( )ظ( )ـ(ْ)
(، ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ّّٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)

 (.ُِّ/ّهناية احملتاج )
 ـ(: "كال"( ِف )ٔ)
 .( ِف ط )ح( )ـ(: "كجب"ٕ)
 (.ُّْ) الفقهاء لغة عنو. ينظر: معجم للمكركه دفعا الشئ ما يقـو مقاـ: الفدية (ٖ)
 /أ/ح[.ِْٖهناية ] (ٗ)
 .( ِف )ـ(: "شعر"َُ)
 (ِّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّٕٕ/ٖٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)
 (ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْْ -ّّْ(، اإليضاح ص)َِّ/ٖينظر: اَّموع ) (ُِ)
 سقط من )ـ( )ح(  (ُّ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

269 

 .(ُ)يقتضي خبلفو
(ۋ ۅ ۅ)كذلك ]لقولة تعاذل: ؛ كاألحوط تواليها

؛ (ِ)
كإطبلقو  ،(ْ)أمر أصحابو أف حيلقوا أك يقصركا ٝنرب الصحيحٌن أنو  (ّ)ك[

ى اسم اٛننس اٛنمعي اٞنقدر ِف ١نلقي يقتضي االكتفاء ُنصوؿ أقل مسمٌ 
لرؤكسكم؛ إٍذ ىي ال ٓنلق، كأقل مسماه ثبلث، كال يعارضو  (ٓ)أم شعران  :رؤكسكم

 ،ا تقرر ِف اآليةألنو ١نموؿ على بياف األفضل ٞن ؛اٞنقتضي للتعميم فعلو 
على  (ٕ)بأف اإلٗناع )قائم( (ٔ)كتبعو الشارح كغًنه ،كاستدالؿ النوكم ِف اَّموع

على أنو  (ٖ)إنو كاجب :أ٘ند كغًنه يقولوف عدـ كجوب التعميم غًن صحيح؛ ألفٌ 
كىو ال  ،بو إٗناع اٝنصمٌن (َُ)اَّموع بأف قولو أٗنعنا اٞنراد (ٗ)ديكن تأكيل عبارة

                                 
 (ِّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّٖٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)
 (. ِٕسورة الفتح، اآلية: ) (ِ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ّ)
باب تقصًن اٞنتمتع بعد العمرة اٜنج، ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب ْ)

باب تفضيل اٜنلق  اٜنج، (، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتابُُّٕ( برقم )ُْٕ/ِ)
عن ابن عباس رضي اهلل ، (َُُّ( برقم )ْٓٗ/ِعلى التقصًن كجواز التقصًن )

مكة أمر أصحابو أف يطوفوا بالبيت، كبالصفا كاٞنركة،  ٞنا قدـ النِب »عنهما، قاؿ: 
 .م، كاللفظ للبخار «مث حيلوا كحيلقوا أك يقصركا

 ِف األصل: "شعر"(ٓ)
 (.ُٖٓ/ٖينظر: اَّموع ) (ٔ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "قاـ". (ٕ)
 (.ّٓٓ/ّينظر: اٞنغين ) (ٖ)
 سقط ِف )ح(  (ٗ)
 ِف )ح(: "اٞنواد" (َُ)
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 .لكل؛ خبلفنا ٞنن فهم منو ذلكيقتضي إٗناع ا
 ،اآلية تقتضي التعميم؛ ألف شعر اٞنقدر فيها مضاؼ كزعم األسنوم أفٌ 

 ؟فيها مضاؼ (ُ)كيرده ما قدرتو كمن أين لو أنو ،كىو للعمـو
كىو   ،على ثبلث مرات أفهم كبلـ اٞنصنف أنو ال جيزئ أخذ شعرةك 

ال جيزئ أقل من ثبلث فقد نقل ِف اَّموع عن الشافعي كاألصحاب أنو  ،كذلك
 .(ّ)الرأس (ِ)من ]شعر[ شعرات

/أ[ أك شعرتاف فقط كاف الركن ٓٓكالذم يظهر أنو لو كاف برأسو شعرة ]
بو، كمن ال شعر برأسو ال  (ْ)ِف حقو إزالة ذلك مث رأيت ذلك منقوال بل )مقطوعا(

نو شيء عليو لكن يسن لو إمرار اٞنوسى عليو إف كاف ذكرا كما ُنثو األذرعي أل
 .(ٓ)بدؿ اٜنلق اٞنشركع لو كحده

و أك شاربو شيئنا كاف : "كلو أخد من ٜنيي-ر٘نو اهلل تعاذل–قاؿ الشافعي 
 .(ٔ)إرٌل؛ لئبل خيلو عن أخذ الشعر" أحبٌ 

 . (ٕ) أف سائر ما يزاؿ للفطرة كذلككِف اَّموع عن اٞنتورلٍّ  
 (ٗ)اضيللفطرة بأف الوجو تركو، كصرح الق (ٖ)تقييده ّنا يزاؿ كاعرتض

                                 
 ِف )ـ(: "آية" (ُ)
 ساقط من األصل.  (ِ)
 (. ِِّ/ِينظر: األـ ) (ّ)
 ِف )ـ(: "منصوصان". (ْ)
 (.ُْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّْ/ْالبياف ) (،ُِٔ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٓ)
 (.ُْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِّ/ِينظر األـ ) (ٔ)
 (. َُِ/ٖاَّموع ) (ٕ)
 ِف )ـ( زيادة: "ّنا ال" (ٖ)
 ِف )ظ(: "للقاضي".  (ٗ)
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، قاؿ ابن (ّ)ما ذكره الشافعي ]رضي اهلل عنو[ للمقصر أيضان  (ِ)/يندب (ُ)]بأنو[
للحالق ذلك  أم فيسنٌ  (ٓ)أظفاره(( ٞنا حلق رأسو قصٌ  ))أنو  (ْ)اٞننذر: صح

 .كيقاس بو ما يزاؿ للفطرة
كقضية كبلمهم أنو لو كاف ببعض رأسو شعر ال يستحب  :قاؿ األسنوم
 (ٔ)لباقي، كفيو نظر؛ فإنو كما يستحب اٜنلق )ِف اٛنميع(إمرار اٞنوسى على ا

 .(ٖ)انتهى. (ٕ)يستحب إمرار اٞنوسى عليو )للمعىن الذم قالوه(
باٜنالقٌن كإَّنا يتم إذا دل يكن  (ٗ)وفيو بأف اٞنعىن الذم قالوه التشبكقد ينظر 

 .(ُُ)تشبيو (َُ)فبل ،برأسو شعر كإال فهو حالق كلو للبعض
ألف الفرض يعلق مثىَّ  ؛أس ِف الوضوء عند فقد شعرهكإَّنا كجب مسح الر 

 (ُّ)/بعد دخوؿ كقت (ُِ)/ب[ إزالة ما نبتٓٓبالرأس كىنا بشعره كال جيب 

                                 
 ِف األصل: "بأف بأنو".  (ُ)
 /ب/ـ[.ِّهناية ] (ِ)
 ساقط من األصل.  (ّ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كصح".(ْ)
(؛ حاشيتا العبادم الشركاين مع ٓنفة احملتاج ُِٖ/ٖ(؛ اَّموع )ّٖٖ/ّر: اٞنغين )( ينظٓ)

(ْ/ُِِ.) 
 ِف )ـ(: "للجميع". (ٔ)
 سقط ِف )ح(.  (ٕ)
 (.ِٕ/ِ(، مغين احملتاج )ُْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٖ)
 ِف )ح، ظ، ـ(: "التشبو". (ٗ)
 ِف األصل )ح(: "كال". (َُ)
 ِف ح: "تشبو". (ُُ)
 ح(: "نبتت".ِف ) (ُِ)
 . /أ/ظ[ِٖٕهناية ]( ُّ)
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، كلو عجز عن أخذه لنحو جراحة صرب إذل (ُ)لعدـ اشتماؿ اإلحراـ عليو اٜنلق
٥نو تقصًن كنتف  (ٓ)اٜنلق من (ْ)كإَّنا جيزئ غًن (ّ)(ِ)قدرتو كال يسقط ]عنو[

( ٖ)[الحلق] ف نذر الحاج أو المعتمرإإال ) (ٕ)دل ينذر الذكر اٜنلق (ٔ)إحراؽ إذاك 

 ألنو ِف حقو قربة ِنبلؼ اٞنرأة كاٝننثى كما يأيت. ؛فبل جيزيو غًنه (ٗ)(
كما   كلو استأصلو ّنا ال يسمى حلقا حصل بو التحلل كإف أمث، كلزمو دـ

ألف النسك  ؛لو نذر اٞنشي فركب، كال جيب عليو اٜنلق إذا طلع شعره على األكجو
، أك (َُ)مث ناذر اٜنلق قد يطلقو: كعىلىيَّ ]اٜنلق[ ،إَّنا ىو شعر اشتمل عليو اإلحراـ

 .أف أحلق فيكفيو ثبلث شعرات
كمثلو ما لو قاؿ هلل علي  ،(ُُ)ميعكقد يصرح باالستيعاب فيلزمو حلق اٛن

،  (ُ)ألف ىذه الصيغة ]مع مبلحظة العرؼ[ ؛حلق رأسي على األكجو تفيد العمـو

                                 
 (َِِ/ٖ(، اَّموع )ِِّ/ِينظر األـ ) (ُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ِ)
 (.ُْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُِ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)
 ِف )ح(: "عن". (ْ)
 ِف )ـ(: "اٜنلوس". (ٓ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إف". (ٔ)
 حلقان".سقط ِف )ح(، كِف )ـ( )ظ(: " (ٕ)
 .( ِف )ـ(: "حلقان"ٖ)
 (َِٕ/ِ(، مغين احملتاج )َِّ/ٖ(، اَّموع )ِِّ/ِينظر األـ ) (ٗ)
 ساقط من األصل.  (َُ)
(، مغين ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٕٗ/ٕ(، العزيز )َّٖ/ْينظر هناية اٞنطلب ) (ُُ)

 (.ِٗٔ/ِاحملتاج )
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، كيكفي ِف اٜنلق الواجب مسماه، كال يشرتط (ّ)[(ِ)]كبو فارؽ ما مٌر ِف اآلية
عدـ رؤية الشعر، قالو  (ٓ)إذل اعتبار (ْ)اإلمعاف ِف االستئصاؿ كيقرب )الرجوع(

 .(ٔ)اإلماـ
اٞنعتدؿ عند قربو  (ٗ)/(ٖ)رؤيتو لذم البصر (ٕ) كالذم يظهر أف اٞنراد )عدـ(

بنورة  (ُُ)اٜنلق ككذا غًن التقصًن من ٥نو إحراؽ أك إزالتو (َُ)(وكرهمن الرأس، )
ٌ[ (ُّ)(المرأةنتف ) (ُِ))أك( لو نذره  (ُْ)كخنثى ألنو ٟنما مثلو، ]كمن مثى

 .(ُٕ)ما مرٌ  (ُٔ) فيأيت فيو )نظًن(/أ[ ِنبلؼ التقصًنٔٓدل ينعقد ] (ُٓ)أحدَها

                                 
 ساقط من األصل.  (ُ)
 ِف )ـ(: "الدية"(ِ)
 ل. ساقط من األص (ّ)
 غًن كاضحة ِف )ـ(  (ْ)
 ِف )ـ( اختيار.  (ٓ)
 (ِّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َّٖ/ْينظر هناية اٞنطلب ) (ٔ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ٕ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "النظر". (ٖ)
 /ب/ح[.ِْٖهناية ] (ٗ)
 ِف )ـ(: "كيكره". (َُ)
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "إزالة". (ُُ)
 ِف )ح(: "ك". (ُِ)
 امراة".ِف )ح(: "ال  (ُّ)
 ساقط من األصل.  (ُْ)
 ِف )ـ(: "احداَها".(ُٓ)
 سقط ِف )ـ(.  (ُٔ)
 (ِّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ّّٕ/ٕ(، العزيز )ُّْ/ْينظر: البياف ) (ُٕ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

274 

كىذا  (ِ)(ُ)كقد صٌح ))ليس على النساء حلق إَّنا على النساء التقصًن((
على  (ْ)على الشعرات الثبلث ]ال[ (ّ)إذ قوؿ أصلو أك تقصًنىا )عايد( ؛من زيادتو

 .(ٔ)لفساد اٞنعىن (ٓ)/اٞنرأة خبلفا ٞنن كىم فيو
فيو شعرىا، فيسٌن  (ٗ)ترتؾ (ٖ)إذل ًسنٍّ اليت دل تنتو  (ٕ)كخرج باٞنرأة الطفلة

إذ اٞنرأة إذا  ؛، كفيو نظر(َُ)كاعتمده غًنه ،اٜنلق بالنسبة إليها كما ُنثو األسنوم
فعلم أف ما ُنثو مناؼ  ،طلقت ِف مقابلة الرجل كما ىنا تناكلت الصغًنة كالكبًنةأ

 .لكبلمهم

                                 
( برقم َِّ/ِأخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف كتاب اٞنناسك، باب اٜنلق أك التقصًن ) (ُ)

كالدارقطين ِف سننو (، ُْٔٗ( برقم )ُُِِ/ِ(، كالدارمي ِف سننو )ُْٖٗ)
(، َُُّٖ( برقم )َِٓ/ُِ(، كالطرباين ِف اٞنعجم الكبًن )ِٔٔٔ( برقم )َِّ/ّ)

-( من حديث ابن عباس َََُٗ( برقم )ِٔٔ/ٕكالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار )
 .-رضي اهلل عنهما

(، كصححو األلباين ِف صحيح سنن ُٕٗ/ٖكقد حسن اٜنديث النوكم ِف اَّموع )     
 (.ُِّٕ( برقم )ِِٓ/ٔداكد )أِب 

(، ُْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ٕ(، فتح العزيز )َّٖ/ْينظر: هناية اٞنطلب ) (ِ)
 (.ِٗٔ/ِمغين احملتاج )

 ِف )ظ(: "على يد". (ّ)
 ساقط من األصل.  (ْ)
 /أ/ـ[.ّّهناية ] (ٓ)
 (.ِّٔ/ُينظر إخبلص الناكم ) (ٔ)
 ِف )ظ(: "الطلقة". (ٕ)
 ِف )ـ(: "سنن". (ٖ)
 ِف )ح(: "يرتؾ". (ٗ)
 (َّّ/ِينظر: حاشية العبادم على الغرر البهية ) (َُ)
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يأذف كما ُنثو ككذا لو دل دينع كدل  ،حـر (ُ)كلو منع السيد ]األمة منو[
ِف  (ّ)أك نقص قيمة كإال فاإلذف ٟنما (ِ)كىو متجو إف لـز منو فوات ٕنتع ،أيضا

كحيـر على اٜنرة  (ْ)النسك إذف ِف فعل ما يتوقف عليو التحلل كإف كاف مفضوال
اٞنزكجة إف منعها الزكج ككاف فيو فوات استمتاع أيضا فيما يظهر كُنث أيضا أنو 

 .كفيو نظر بل الوجو خبلفو (ٓ)ديتنع ّننع الوالد ٟنا
كيظهر أف يتأتى  (ٔ)كاألكذل أف يكوف التقصًن بقدر أَّنلة من ٗنيع الرأس

حيث لـز فيو فوات ٕنتع، مثيٌ رأيت اٞناكردم ذكر ما يؤيده  (ٕ)فيو ما ذكر ِف اٜنلق
 .(ٗ) ألنو يشينها، لكن ترفعها كتأخذ من ٓنتها ذكائبها؛قطع من ت (ٖ)فقاؿ ال

/ب[ كوف اٜنلق أفضل للذكر ما لو اعتمر قبل اٜنج ِف ٔٓ]كيستثىن من 
فالتقصًن لو  (َُ)كقت لو حلق فيو جاء يـو النحر كدل يسود رأسو ]من الشعر[

 .أفضل كما نص عليو ِف اإلمبلء
كأطلق ِف شرح مسلم أنو يسن للمتمتع أف يقصر ِف العمرة كحيلق ِف اٜنج 

                                 
 ِف األصل: "إال منو" (ُ)
 ِف )ح( )ظ(: "دينع". (ِ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ٟنا". (ّ)
 (.ّٓٔ/ْينظر: اٞنهمات ) (ْ)
 (.َّْ/ّ(، هناية احملتاج )ّٓٔ/ْينظر: اٞنهمات ) (ٓ)
(، ركضة الطالبٌن ََِ/ٖ(، اَّموع )ِّْ/ْ(، البياف )ِِّ/ِينظر: األـ ) (ٔ)

 (.ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٖ-ُّٖ/ِ)
 ِف )ظ(: "حلق". (ٕ)
 ِف )ظ( )ـ( )ح(: "كال". (ٖ)
 (.ُْٔ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ٗ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. (َُ)
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لى ما إذا دل يسود رأسو قبل اٜنج ليقع اٜنلق ِف أكمل العبادتٌن كىو ١نموؿ ع
التفصيل الذم قبلو كأخذ الزركشي من النص  (ُ)كإال حلق ِف العمرة أيضا أخذا من

 .(ِ)أف مثلو يأيت فيما لو قدـ اٜنج على العمرة
لو رأساف فحلق  (ّ)ككبلـ شرح مسلم اٞنذكور ينازع فيما قالو قاؿ كلو خلق

كٞنا كاف ترتيبو   (ٓ)دل يكره النتفاء الفرعاٜنج  (ْ)أحدَها ِف العمرة كاآلخر )ِف(
يقتضي اشرتاط كقوع السعي ِف اٜنج بعد الوقوؼ كاٜنلق فيو  ّناكأصلو األركاف 
بعد )للحج  ((ٖ)/ويجزئ سعي): (ٕ)فقاؿ (ٔ)با ذلك ّنا يرفعوبعد اٛنميع عقٌ 

بعرفة كإف ٔنلل بينهما زمن  (ما لم يقف) :بقيد زاده بقولو ((ٗ)القدـو طواؼ
لدخوؿ كقت  ؛كقف ُّا دل جيز السعي إال بعد طواؼ اإلفاضة (َُ)فإف ،لطوي

])نفل مع إمكانو بعد طواؼ  طواؼ الفرض فلم جيز أف يسعى بعد طواؼ
كقضية العلة أنو لو نفر من الوقوؼ إذل مكة قبل نصف الليل جاز  (ُِ)(ُُ)فرض(

                                 
 ِف )ـ(: "عن". (ُ)
 (.ُِّ/ٖينظر شرح صحيح مسلم ) (ِ)
 ِف )ح(: "حلق". (ّ)
 سقط ِف )ـ( . (ْ)
 (.ِٗٔ/ِ(، مغين احملتاج )ُْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)
 (.ْْٖ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٔ)
 ِف ط )ح( )ـ(: "قاال" (ٕ)
 . /ب/ظ[ِٖٕهناية ]( ٖ)
(ٗ"  .( ِف )ظ( )ح(: "قدـك
 ِف )ح(: "فلو" (َُ)
 سقط ِف )ـ(.  (ُُ)
 (.ُُٖ/ْ(، الغرر البهية )ِّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّْٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُِ)
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دل يقف  /أ[ لقوٟنم مإٓلو السعي ألف طواؼ الركن دل يدخل كقتو كىو مناؼ ]
فيحمل قوٟنم لدخوؿ كقت طواؼ الفرض على دخولو حقيقة ٠ناز القرب دخولو 

كلو نول بطوافو بعد الوقوؼ كانتصاؼ ليلة النحر طواؼ قدـك  (ِ)(ُ)بعد الوقوؼ[
 (ْ)/انصرؼ لطواؼ (ّ)ككذا لو نواه معتمرا ،كانصرؼ لطواؼ الركن ،لغت نيتو

نول فيما يظهر  (ٔ)اؼ القدـك إفطو  (ٓ)كحيصل بطوافهما للفرض )ثواب( ،عمرتو
 .كتحية اٞنسجد

للقدـك مث أحـر باٜنج فهل لو  (ٖ)مكة )فطاؼ( (ٕ)كلو دخل )حبلؿ(
 (ٗ)(كما اقتضاه إطبلقهم أكال كحيمل كبلمهم على ما لو صدر )منو  السعي حينئذ

طواؼ القدـك حاؿ اإلحراـ لشموؿ نيتو اٜنج ٟنما حينئذ فكانت التبعية صحيحة 
فإنٌو ال ٠نانسة بينهما كل ١نتمل كظاىر   (ُُ)(َُ)لوجود اَّانسة ِنبلفو ِف تلك

كبلمهم اآليت ِف طواؼ الوداع يؤيد الثاين فهو األكجو، كلو طاؼ للقدـك فهل لو 
بعد الوقوؼ كطواؼ الركن؟ فيو نظر  (ُِ)لو(مأف يسعى بعده بعض السعي )كيك

                                 
 سقط ِف )ـ( )ح( )ظ( . (ُ)
 (.ِِٗ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ِ)
 ِف )ح( )ظ(: "معتمر" (ّ)
 /ب/ـ[.ّّهناية ] (ْ)
 سقط ِف )ـ(.  (ٓ)
 ِف )ـ(: "كإف". (ٔ)
 سقط ِف )ـ(.  (ٕ)
 ِف )ـ(: "كطاؼ". (ٖ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(.  (ٗ)
 ِف )ـ(: "ذلك". (َُ)
 (.ِِٗ/ّهناية احملتاج ) ينظر: (ُُ)
 ِف )ـ(: "كيكمل". (ُِ)
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 أيضا، كاألقرب لكبلمهم: اٞننع.
كلو بعد طواؼ  كإذا سعى كلو بعد طواؼ القدـك كرىت إعادتو

 .(ِ)؛ ألهنا بدعة(ُ))اإلفاضة(
مٌر، كلو أخره إذل ما  (ْ)/بعرفة إعادتو كما (ّ)جيب على ٥نو صِب بلغ ،نعم

بعد فراغ  (ٔ)/ب[؛ ألنو إَّنا يؤتى ]بو[ٕٓدل يعتد بوداعو ] (ٓ)بعد طواؼ الوداع
اٞنناسك كال فراغ قبل السعي كال فرؽ ِف عدـ االعتداد بو بٌن أف يبلغ قبل سعيو 

حيث بقي السعي فإحرامو باؽ؛ ألنو ركن ال يتحلل  (ٕ)ك(مسافة القصر أـ ال )
 (َُ)(ٗ)بوداعو سواء أبلغ مسافة ]القصر[ يتصٌور أف يعتدٌ  (ٖ)بدكنو كال جيرب بدـ فبل

 (ُُ)ِف اٞنهمات قوؿ الشيخٌن ال يتصور كقوعو بعد طواؼ الوداع واعترضأـ ال؟ 
ركج ٜناجة قبل ُنج مث يقصد اٝن (ُْ)بأف حيـر من )ّنكة( (ُّ)بعده (ُِ)بتصوره

                                 
 ِف )ح(: "القدـك الفاضة". (ُ)
 (.ِّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٕ-ُّٕ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّْٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 ِف )ـ(: زيادة )بعد عرفة(. (ّ)
 /أ/ح[.ِٖٓهناية ] (ْ)
(ٓ)."  ِف )ظ(: "القدـك
 ألصل. ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من ا (ٔ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ألنو". (ٕ)
 ِف )ظ(: "كال". (ٖ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٗ)
 (.ِّٗ/ّينظر هناية احملتاج ) (َُ)
 (.ِٕ/ٖ(، اَّموع )ّْٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)
 ِف )ـ(: "يتصور". (ُِ)
 ِف األصل: "بعد". (ُّ)
 ِف )ح( )ظ(: "مكة". (ُْ)
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ٞنا يأيت، فإنٌو يؤمر بطواؼ الوداع، فإذا  (ِ)إذل مسافة )قصر( (ُ)الوقوؼ: ]أم[
ألف اٞنواالة  ؛(ٓ)كالعمراين (ْ)البندنيجيكاف لو أف يسعى كما صرح بو  (ّ)عاد

 (ٕ)إذا طاؼ للوداع (ٔ)ككذا ٞنن أحـر باٜنج من )مكة( :قاؿ ،بينهما ليست بشرط

 .(ٖ)انتهى .ى بعدهٝنركجو إذل مىن أف يسع

                                 
 (. زيادة من )ح، ظ، ـ (ُ)
 ِف )ـ(: "القصر". (ِ)
 ِف )ظ(: "أعاد" (ّ)
نًيًجيٌ  -مصٌغر–ىو: أبو علي، اٜنسن بن عبيد اهلل  (ْ) . تفٌقوى على بن حيٍن، القاضي البػىٍندى

ف فقيهنا، كرعنا، حافظنا للمذىب، غٌواصنا ِف اٞنشكبلت، أِب حامد اإلسفرايييٌن، كا
صٌنف كتبنا كثًنة ِف اٞنذىب كاٝنبلؼ، منها: ))التعليقة(( ككتاب ))الٌذخًنة(( كىو دكف 

بلدة ِف طرؼ النهركاف ، ِف ٗنادل األكذل ِف البند٤نٌن -ر٘نو اهلل–))التعليقة((، توٌِف 
 ىػ(. ِْٓسنة )

(؛ طبقات ابن َّٓ/ْ(؛ طبقات الشافعٌية الكربل )ُِٗء ص)ينظر: طبقات الفقها      
 (.ٔٗ/ُ(؛ طبقات الٌشافعية لؤلسنوم )َِٕ-َِٔ/ ُقاضي شهبة )

، شيخ الشافعٌية ِف ىو: أبو اٝنًن، حيٍن بن أِب اٝنًن سادل بن أسعد بن حيٍن العمراينٌ  (ٓ)
ببلد اليمن، تفٌقو على ٗناعات منهم زيد اليفاعٌي، ككاف حيفظ اٞنهٌذب، كيقـو بو ليلو، 
كشرىحىوي بالبياف، صىنَّف: ))البياف((، ك ))الزكائد((، ك ))غرائب الوسيط((، كغًن ذلك، 

  ىػ(.ٖٓٓسنة ) -ر٘نو اهلل–توٌِف 

 ،(ْٓٔطبقات الفقهاء الشافعيٌن ص) ،(ِٖٕ/ِينظر: هتذيب األٚناء كاللغات )     
 (.ِّٕ/ُطبقات ابن قاضي شهبة )

 سقط ِف )ظ(  (ٔ)
 ِف )ظ(: "الوداع". (ٕ)
 (.َّْ-َّّ/ْينظر: البياف ) (ٖ)
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( ِ)ككبلـ اٝنفاؼ ما يوافقو كمع ذلك فاٞنعتمد ما قالو (ُ)كِف نص البويطي

( ْ)من أف ظاىر كبلـ األصحاب (ّ)ِف اَّموع ردان )على البندنيجي كالعمراين(

مذىب  (ٕ)كقوٟنما أف ذلك ]ىو[ (ٔ)اإلفاضة( ٓ)اختصاصو ّنا بعد القدـك أك
الصريح،  (ٗ)نقلهما (ٖ)يقاؿ كيف يدفع كبلموالشافعي أم ُنسب ما فهماه فبل 

باٜنج مث  (َُ)كصوب األسنوم أيضا كقوعو بعد طواؼ نفل بأف حيـر ]اٞنكٌي[
كقد جـز باإلجزاء ِف ىذه احملٌب  (ُّ)بعده (ُِ)/أ[ بطواؼ مث يسعىٖٓ] (ُُ)يتنفل

قوؿ ابن الرفعة: "اتفقوا على أف شرطو أف يقع بعد طواؼ  (ُٓ)، كيوافقو(ُْ)الطربل
                                 

 ِف )ـ(: "البيوطي". (ُ)
 ِف )ظ(: "قالوه".(ِ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "عليهما". (ّ)
 ِف )ـ(: "أصحاب". (ْ)
 ِف )ح(: "ك". (ٓ)
 (.َِِ/ٖموع )ينظر: اَّ (ٔ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(..  (ٕ)
 ِف األصل )ظ( )ح(: "بكبلمو". (ٖ)
 ِف )ظ(: "بنقلهما". (ٗ)
 ساقط من األصل.  (َُ)
 ِف )ظ( )ح(: "يتنقل". (ُُ)
 ِف )ح(: "ليسعى". (ُِ)
 (.َّٔ/ِ(، الغرر البهية )ّْٓ/ْينظر: اٞنهمات ) (ُّ)
 (.ّْٓ/ْينظر: اٞنهمات ) (ُْ)
 فقة".ِف األصل: "كموا (ُٓ)
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 .عن اَّموع أيضنا( ْ)ما مرٌ  (ّ)كيؤيده ،الوداع (ِ)/نفبل إال طواؼ (ُ)لو()ك 
ال جيب ترتيب بٌن  (ٓ)؛ )إذ((جيزئ )حىٍلق من كقف قبل طواؼ كرٍميو ( و)

أف أرمي اـر  (ٕ)قاؿ ٞنن قاؿ لو حلقت )قبل( ٝنرب مسلم ))أنو ؛(ٔ)ىذه الثبلثة
: ))ذُنت قبل أف أرمي اـر كال حرج(( ]كٞنن قاؿ: أفضيت (ٖ)كال حرج(( كٞنن قاؿ

 .(ُُ)(((َُ)البيت قبل أف أرمي، اـر كال حرج[ (ٗ))إذل(
))افعل  كِف الصحيحٌٍن: ما سئل يومئذ عن شيء قيٌدـ كال أيخٍّر إال قاؿ:

ة العقبة مث ينحر ىديو الرتتيب بأف يرمي ٗنر  (السنةَ ) (ُّ)لكن (و) (ُِ)كال حرج((

                                 
 ِف األصل: "كال". (ُ)
 /أ/ـ[.ّْهناية ] (ِ)
 ِف األصل )ظ( )ح(: "كيرده".(ّ)
 ِف )ظ(: "دير". (ْ)
 ( ِف )ح(: "ك".ٓ)
 (.َّٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٔ/ُينظر: خبلص الناكم ) (ٔ)
 ( سقط ِف )ظ(. ٕ)
 ( ِف )ح(: "قاؿ ال".ٖ)
 ( ِف )ظ(: "من".ٗ)
 من )ح، ظ، ـ(.زيادة  (َُ)
أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب من حلق قبل النحر أك ٥نر قبل  (ُُ)

 .(، من حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص َُّٔ( برقم )ْٖٗ/ِالرمي )
أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب العلم ، باب الفتيا كىو كاقف على الدابة  (ُِ)

(، ُِْ( برقم )ّٕ/ُؤاؿ كالفتيا عند اٛنمار )(، كباب السّٖ( برقم )ِٖ/ُكغًنىا )
كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب من حلق قبل النحر أك ٥نر قبل الرمي 

 (، من حديث عبد اهلل بن عمر بن العاص، كاللفظ ٞنسلم.َُّٔ( برقم )ْٖٗ/ِ)
  .( قولو: "كلكن" مكرر ِف )ح(ُّ)
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مث يفيض إذل مكة للطواؼ  ،كالذبح إف كاف( بعد الرمي)إف كاف مث حيلق 
كىذا من زيادتو، كقضية كبلـ أصلو أنو ال جيوز  ،(ِ)، ركاه مسلم(ُ)]لبلتباع[
أف  (ٔ) كىو )ضعيف مفرع على ضعيف كىو( (ٓ)/(ْ)اٜنلق على الرمي (ّ) ]تقدًن[

 .(ٖ)ثواب فيو كاللبساستباحة ١نظور ال  (ٕ)اٜنلق
من استثناء ما ذكر ِف اٜنج أف أركانو اٝنمسة السابقة كالرتتيب ِف  وعلم

كاف أركاف العمرة ٙنسة األربعة السابقة كالرتتيب ِف  (ٗ)اٞنعظم فيكوف ستة
، (ُِ)كقراف، (ُُ)كٕنتع ،دإفرا :أف النسكٌن يؤدياف على أكجو ثبلثةكاعلم 

))خرجنا مع رسوؿ  -رضي اهلل عنها-عن عائشة /ب[ ٖٓ] (ُ) كدليلو ما )صٌح(

                                 
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط ِف األصل.ُ)
مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب بياف أف السنة يـو النحر أف يرمي مث  ( أخرجوِ)

 -رضي اهلل عنو–(، من حديث أنس بن مالك َُّٓ( برقم )ِْٗ/ِينحر مث حيلق )
ـي جاًلسه كقاؿ  أفَّ رسوؿ اهلل  رمى ٗنرة العقبة مث انصرؼ إذل البدف فنحرىا كاٜنجَّا

 بيده عن رأسو ... اٜنديث.
 ن )ح، ظ، ـ(. زيادة م (ّ)
 (ِّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّْينظر اٜناكم الصغًن ص) (ْ)
 . /أ/ظ[ِٕٗهناية ]( ٓ)
 سقط ِف )ـ(.  (ٔ)
 طمس ِف )ح(.  (ٕ)
 (.ُّٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َّٓ/ُينظر اٞنهذب ) (ٖ)
 ِف )ـ( )ظ(: "ستة". (ٗ)
 (ِٖٓ/ِ(، مغين احملتاج )ُُٖ/ْ(، الغرر البهية )ُُٗ/ٖينظر: اَّموع ) (َُ)
 ِف )ح(: "مث ٕنتع". (ُُ)
 ِف )ظ(: "كإقراره". (ُِ)
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أم كىو -كمٌنا من أىل ُنج  -أم كىو التمتع-فىًمنَّا من أىٌل بعمرة  اهلل 
 .(ِ)أم كىو القراف((-كمٌنا من أىل ُنج كعمرة  -اإلفراد

عن  (إفراد حج :لثبلثةا (ّ)أم اإلحراـ على ]أحد األكجو[( وأفضلو)
 :كقيل ،التمتع :كقيل ،مث حج مث عمرة ،مث قراف كما سيذكره (ثم تمتع)العمرة، 
 القراف.

؛ ألنٌو صٌح عن جابر اختبلؼ الركاة ِف إحرامو  :كمنشأ اٝنبلؼ
 .(ْ)أفرد اٜنج أنو  -رضي اهلل عنهم-ن عباس كعائشة كاب

ػػػػأن (ٓ)(كعن أنس ) ػػ ػػ  -)رضي اهلل عنهمابن عمر ، كعن ا(ٔ)و قرفػػ
                                 

 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "مٌر". (ُ)
( برقم ُٕٕ/ٓ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة الوداع )ِ)

(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب بياف كجوه اإلحراـ كأنو جيوز َْْٖ)
خاؿ اٜنج على العمرة، كمَّت حيل القارف من إفراد اٜنج كالتمتع كالقراف، كجواز إد

 (.ُُُِ( برقم )ُٕٖ/ِنسكو، )
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ّ)
 .(ُٓٓ( برقم )ُْٓابن حـز ِف حجة الوداع ص ) -رضي اهلل عنو–أخرجو عن جابر  (ْ)
مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب بياف  -رضي اهلل عنها–كأخرجو عن عائشة      

 (.ُُُِ( برقم )ٕٖٓ/ِجوه اإلحراـ... )ك 
( َُِ/ٕالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار ) -رضي اهلل عنهما–كأخرجو عن ابن عباس      

 .(ُٕٓٗ، ُٔٓٗبرقم )
 ( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(. ٓ)
( أخرجو عنو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب رفع الصوت باإلىبلؿ ٔ)

(، ُِٓٗ( برقم )ْٗ/ْب اٝنركج بعد الظهر )(، كِف بآُْٖ( برقم )ُّٖ/ِ)
باٞندينة الظهر أربعا، كالعصر بذم اٜنليفة ركعتٌن، كٚنعتهم يصرخوف  صلى النِب »

 «.ُّما ٗنيعا
كىديو  كأخرجو عنو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب إىبلؿ النِب      
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 .(ُ)أنٌو ٕنتع
صحبو كأشد عناية  (ّ)أكثر كبأف جابرا منهم أقدـ( ِ)األٌكؿ بأف ركاتو كرٌجح

 من لدف خركجو من اٞندينة إذل أف ٓنلل كبأنو  بضبط اٞنناسك كأفعالو 
 (ٓ)ف اٞنفرد دل يربحىة فيو كبأعلى أنو ال كرا (ْ)/اختاره أكال كما يأيت كباإلٗناع

اٜنج  (ٕ)]ٓنت[أفعاؿ العمرة  (ٔ)[ندراجاستباحة احملظورات كاٞنتمتع ]كالميقاتا كال 
ِنبلفو كاٛنرب دليل  (ٗ)/أشٌق عمبل، كبأهنما يلزمهما الدـ (ٖ)كالقارف، )كىو(

                                 
يعا: لبيك عمرة أىٌل ُّما ٗن (، كلفظو: "ٚنعت رسوؿ اهلل ُُِٓ( برقم )ُٓٗ/ِ)

 كحجًّا، لبيك عمرة كحجًّا". 
( ُٕٔ/ِ( أخرجو عنو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب من ساؽ البدف معو )ُ)

ِف حجة الوداع، بالعمرة إذل اٜنج كأىدل،  ( بلفظ: "ٕنتع رسوؿ اهلل ُُٗٔبرقم )
 فساؽ معو اٟندم من ذم اٜنليفة..." اٜنديث.

ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب كجوب الدـ على اٞنتمتع... كأخرجو عنو مسلم       
 (. ُِِٕ( برقم )َُٗ/ِ)

 ِف )ظ(: "ركاية".(ِ)
 ِف )ظ(: "من أقدـ". (ّ)
 /ب/ح[.ِٖٓهناية ] (ْ)
 ِف )ـ(: "يرتج" كغًن منقوطة ِف باقي النسخ. (ٓ)
 ِف األصل: "كال اندراج". (ٔ)
 بت أنسب.ِف األصل ك )جيب(، كِف )ظ(: "ْنب"، كاٞنث (ٕ)
 ِف )ظ( )ح( )ح(: "فهو". (ٖ)
 /ب/ـ[.ّْهناية ] (ٗ)
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ت التمتع بقولو: ))لو استقبلت من أمرم ما استدبر   (ّ)ٕننٌيو( ِ)، كأما(ُ)النقص
فلتطييب قلوب أصحابو ٞنا حزنوا  (ْ)/أ[((ٗٓ] ما سقت اٟندم كٛنعلتها عمرة

على عدـ موافقتو عند أمره ٟنم باالعتمار لعدـ اٟندم كاٞنوافقة لتحصيلها ىذا 
نسك، كما اقتضاه ظاىر اٝنرب من أف من فضيلة خاصة بال اٞنعىن أىم عنده 

 .(ٔ)دينع االعتمار غًن مراد إٗناعا (ٓ)اإلىداء
كحج أصحابو  ِف اَّموع كبلـ ِف حجو  -ر٘نو اهلل تعاذل–كللنوكم 

دل يسبق إليو لنفاستو، كٓنقيقو خبلفا ٞنن نازع فيو ّنا ال جيدم حيث قاؿ ( ٕ)أنو
 أدخل عليو العمرة كخص َنوازه ِف أحـر باٜنج مث أنو  (ٖ)الصواب الذم نعتقده

تلك السنة للحاجة كُّذا يسهل اٛنمع بٌن الركايات فعمده ركاة اإلفراد )كىم 

                                 
 (.ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُ)
 ِف )ـ(: "إَّنا". (ِ)
 ِف )ظ(: "ٕننيتو". (ّ)
(، َُٓٗ( برقم )ُْٖ/ِ) أخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف باب صفة حجة النِب  (ْ)

(، كالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار َُْْْ( برقم )ِّٕ/ِِكأ٘ند ِف مسنده )
 (، من حديث جابر رضي اهلل عنو.ّٖٓٗ( برقم )ٖٕ/ٕ)

كاٜنديث ِف الصَّحيحٌن ّنعناه، أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب:   
تقضي اٜنائض اٞنناسك كلها إال الطواؼ بالبيت، كإذا سعى على غًن كضوء بٌن الصفا 

( كغًنه، كمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب بياف ُُٓٔم )( برقُٗٓ/ِكاٞنركة )
 بنحوه. ( من حديث جابر ُُِٔ( برقم )ّٖٖ/ِكجوه اإلحراـ )

 ِف األصل: "األىدل". (ٓ)
 (.ِّٓ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٔ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(.  (ٕ)
 ِف )ظ(: "يعتقده". (ٖ)
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كركاة القراف أخره، كمن ركل التمتع أراد التمتع اللغوم كىو  (ُ)األكثركف اإلحراـ(
دل يعتمر ِف تلك   كيؤيد ذلك أنو (ِ)االنتفاع كقد انتفع باالكتفاء بفعل كاحد

السنة عمرة مفردة كلو جعلت حجتو مفردة لكاف غًن معتمر ِف تلك السنة كدل 
( ّ)يقل أحد إف اٜنج كحده أفضل من القراف فانتظمت الركايات ِف حجتو

 /(ْ) 
 .(ٔ)(ٓ)]ِف نفسو[

فكانوا ثبلثة أقساـ قسم أحرموا ُنج )كعمرة  -رضي اهلل عنهم–كأما الصحابة 
كقسم ُنج كال  (ٖ) رة كفرغوا منها مث أحرموا ]ُنج[كمعهم ىدم كقسم بعم( ٕ)أك ُنج(

كىو معىن فسخ اٜنج إذل  ،أف يقلبوه عمرة فأمرىم  (ٗ)/ب[ ىدم معهمٗٓ]
٢نالفة ما كانت عليو اٛناىلية  (َُ)]لبياف[ العمرة كىو خاص بالصحابة أمرىم بو 

  (ُِ)فجورأشهر اٜنج كاعتقادىم أف إيقاعها فيو من أفجر ال (ُُ)من ٓنرًن العمرة ِف
 .(ُْ)عليو كسلم أدخل العمرة على اٜنج )لذلك( (ُّ)/كما أنو صلى اهلل

                                 
 م األكثر أكؿ اإلحراـ".ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كى (ُ)
 (.ِّٓ/ّ(، هناية اَّتاج )ِْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُٗٓ/ٕينظر: اَّموع ) (ِ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(.  (ّ)
 /أ/ـ[.ّٓهناية ] (ْ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٓ)
 (ِّٓ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُٔ/ٕينظر: اَّموع ) (ٔ)
 ِف )ـ(.  سقط (ٕ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.(ٖ)
 (.ِّٓ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ٗ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (َُ)
 ِف األصل زيادة: "ِف ٓنرًن". (ُُ)
 (ِّٓ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُُُ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُِ)
 . /ب/ظ[ِٕٗهناية ]( ُّ)
 )ظ( سقط ِف  (ُْ)
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، (ْ)عن أبيو (ّ)عن اٜنارث بن ببلؿ (ِ)أِب داكدالتخصيص خرب  (ُ)كدليل
خاصة أـ للناس عامة؟  (ٓ)))قلت: يا رسوؿ اهلل أرأيت فسخ اٜنج إذل العمرة ألنا

(ٔ)فقاؿ بل لكم خاصة((
امهم أيضا فمن ركل أهنم  فانتظمت الركايات ِف إحر  

                                 
 ِف )ـ(: "ليل" (ُ)
، صاحب السنن، ىو: أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدٌم، الٌسًجستاين (ِ)

ب اإلماـ ىػ(، كىو إماـ ِف اٜنديث، من أصحاَِِكالتصانيف اٞنشهورة، كلد سنة )
ر٘نو -أ٘ند، ٚنع أبا عمر الضرير، كالقعنٌِب، كحٌدث عنو الرتمذٌم، كالنسائٌي، توٌِف 

 ىػ(.ِٕٓسنة ) -اهلل

(؛ هتذيب َْْ/ِ(؛ كفيات األعياف )ُُٕينظر: طبقات الفقهاء للشًنازم ص)      
(؛ طبقات اٜنفاظ للٌسيوطٌي ُِٕ/ِ(؛ تذكرة اٜنفظ )ٖٗ/ُِ(؛ )ُٗٔ/ْالتهذيب )

 (.ِٓٔص )
، مقبوؿ من الثالثة، كقاؿ اإلماـ أ٘ند ليس ( ىو: اٜنارث بن ببلؿ بن اٜنارث اٞنزين اٞندينّ)

 إسناده باٞنعركؼ.
 (.ُْٓ(، تقريب التهذيب ص)ُّٕ/ِينظر: هتذيب التهذيب )     
صحاِب مات  اٜنارث بن عصم بن سعيد اٞنزين اٞندين( ىو: أبو عبد الر٘نن، ببلؿ ابن ْ)

 سنة ستٌن من اٟنجرة.
 (.ُّٖ/ُ(، االستيعاب )ِٖٕ/ُينظر: معجم الصحابة للبغوم )     
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "لنا".ٓ)
 سننو، ِف اٞنناسك، باب الرجل يهل باٜنج مث جيعلها عمرة ( أخرجو أبو داكد ِفٔ)

: يا رسوؿى اهلًل، فىٍسخي اٜنج لنىا خاصَّة، أك ٞنن »(، كلفظو: َُٖٖ( برقم )ُُٔ/ِ) قيلتي
نا؟ قاؿ: بٍل لكم خاصَّة  «.بعدى

( ُٕٗ/ٓكأخرجو النسائي ِف اٜنج، باب إباحة فسخ اٜنج بعمرة ٞنن دل يسق اٟندم )    
قلت: يا رسوؿ اهلل، أفسخ اٜنج لنا خاصة، أـ للناس عامة؟ »(، كلفظو: َِٖٖبرقم )

 «.قاؿ: بل لنا خاصة
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كانوا قارنٌن أك متمتعٌن أك مفردين أراد بعضهم كىم الذين علم منهم ذلك كظن 
اهلل عليو كسلم  (ّ)صلى/ (ِ)ككره ٗنع متقدموف تسمية حجتو (ُ)أف البقية مثلهم

كرده النوكم بأنو غلط فاحش منابذ لؤلحاديث الصحيحة ِف  ،حجة الوداع
 .(ْ)تسميتها بذلك
ب عنو بنحو ما مر ِف تسمية الطواؼ شوطا كأما تفضيل التمتع كقد جيا

، فاإلفراد ىو أف حيـر باٜنج كحده مث بعد فراغو (ٔ)أكثر عمبل (ٓ)على القراف فؤلنو
كإَّنا يكوف أفضل من التمتع كالقراف إف اعتمر من عامو سواء  (ٕ)منو حيـر بالعمرة

/أ[ لقرُّا من مكة َٔإليها ] أحـر بالعمرة من مكة أك من ميقات بلده بعد العود
كبلـ  (ٖ)كاٞنراد بعامو ما بقي من ذم اٜنجة الذم ىو شهر حجو كما يفيده

كإف  ،(َُ)فإف دل يعتمر فيو فهما أفضل منو كما قالو الشيخاف كغًنَها (ٗ)السبكي
كجرل عليو البلقيين ِف تدريبو؛ ألنو يكره تأخًن االعتمار  ،اختار السبكي خبلفو

                                 
( برقم ْٕٔ/ّكاٜنديث ضعيف، ينظر: بياف الوىم كاإليهاـ ِف كتاب األحكاـ )    

 (.ُّٓ( برقم )ُْٓ/ِ(، ضعيف أِب داكد )َُِّ)
 (.ِّٓ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُينظر: أسىن ا ٞنطالب ) (ُ)
 ِف )ح(: "حجة". (ِ)
 /ب/ـ[.ّٓهناية ] (ّ)
 (.ِّٓ/ّ(، هناية احملتاج )ُِٖ/ٖينظر: اَّموع ) (ْ)
 ِف ط: "فإنو". (ٓ)
 (.ِْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٔ)
 (.ِٖٔ/ِ( معين احملتاج )ِْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُّ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 ِف )ظ(: "يفيد". (ٖ)
 (ِْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)
 (ِْٔ/ُ( أسىن اٞنطالب )َِّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُُْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
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فيسمى  (ِ)/ل كبلمو ما لو اعتمر قبل أشهر اٜنج مث حج من عاموكمش، (ُ)عنها
ككاف مرادَها أنو يسمى  ،(ّ)فرادا أيضا، كىو ما صرح بو ابن الرفعة كالسبكيإ

مطلق  (ْ)كإال فسيأيت أف ،بذلك من حيث أنو أفضل من التمتع اٞنوجب للدـ
الرافعي أف  بل صرح ،بو كبلـ الشيخٌن كغًنَها (ٓ)التمتع يشمل ذلك كما يصرح

 .(ٔ)ذلك يسمى ٕنتعا
أف كبلمو يشمل ثبلثة صور لئلفراد كاحدة مفضولة كىي ما لو والحاصل 

األكذل  (ٖ)لكن ينبغي بل يتعٌن أف تكوف (ٕ)أخر العمرة عن عامو كاثنتاف فاضلتاف
للخبلؼ ِف تسميتها إفرادا بل مشى ِف شرحو كالنسخة اليت ( ٗ)أفضل من اآلخرة

اإلفراد ىو الصورة األكذل كىو اٞنوافق لكبلـ الشيخٌن  شرح عليها على أف
تقٌرر ىو الذم ِف نسخو اٞنعتمدة  (ُُ) لكن ما شرحنا عليو اٞنفيد )ٞنا( (َُ)السابق

على عادتو ِف مثل ذلك مث رأيت عن  (ُّ)(ُِ)فَّت[ال]كلعلو من إصبلح تلميذه 

                                 
 (.ُِٓ(، االبتهاج ص)ُُْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)
 /أ/ح[.ِٖٔهناية ] (ِ)
 (.ِِّ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ّ)
 ِف )ظ(: "بأف". (ْ)
 ِف )ظ(:"صرح". (ٓ)
 (.ِّْ/ّتاج )(، هناية احملُِٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 (.ِِّ/ّ(، هناية احملتاج )ٖٔٔاإلسعاد ص) :ينظر (ٕ)
 ِف )ـ(: "يكوف". (ٖ)
 ِف ط )ـ( )ح(: "األخًنة". (ٗ)
 (َِّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
 ِف )ـ(: "ديا". (ُُ)
 ِف األصل: "العِب". (ُِ)
 حفص، عمر بن ١نمد الفَّت بن ىو اإلماـ العبلمة تقي الدين، مفيت اٞنسلمٌن أِب( ُّ)
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إذا أحـر /ب[ كعللو بأنو َٔالسبكي ما يقتضي أف األخًنة أفضل من األكذل ]
كىم القائلوف بأف اٜنجة  (ُ)بالعمرة بعد اٜنج كقعت ِف أشهره عند ٗناعة )أم(

بكمالو منها فيشبو التمتع، كاألكجو ما قدمتو؛ ألف التمتع إَّنا ٚني بذلك ٞنا يأيت، 
كىو غًن موجود ِف ىذه الصورة على أف اٝنبلؼ ِف ذلك ضعيف اٞندرؾ فبل 

ما لو أحـر بالعمرة مث  :ضا كما صرح بو الشيخاففراد أيمراعاتو )كمن اإل (ِ)تسنٌ 
)إذل اٞنيقات كقضية كبلمهما أف ىذه أفضل من التمتع كىو ( ّ)عاد إلحراـ اٜنج(

 .(ْ)ظاىر(
كُنث البارزم كتبعو األسنوم كغًنه أف القارف الذم اعتمر قبل قرانو أك 

ع زيادة أخرل م (ٔ)الشتمالو على مقصوده ؛قرانو أفضل من اإلفراد (ٓ)/بعده يكوف
بأنو  (ٖ)كرد (ٕ)كمتيمم يرجو اٞناء آخر الوقت صلى بالتيمم أكلو مث بالوضوء آخره

بٌن كيفيات أداء النسكٌن  (َُ)يبلقي ما ٥نن فيو إذ الكبلـ ِف اٞنفاضلة (ٗ))ال(

                                 
 ، توِف سنة سبع كٖنانٌن كٖناَّنائة.معٍيبد األشعرم

 (. ُّٗ/ُ(، النور السافر )ُّّ/ِينظر: البدر الطالع )     
 سقط ِف )ـ(.  (ُ)
 ِف )ـ(: "يسن" (ِ)
 سقط ِف )ح( )ـ(.  (ّ)
 )ـ(، كمضركب عليو ِف )ظ(. سقط من  (ْ)
 /ب/ـ[.ّٓهناية ] (ٓ)
 ِف األصل: "مقصود". (ٔ)
 (.ِّٓ/ّينظر هناية احملتاج ) (ٕ)
 ِف )ظ(: "كرده". (ٖ)
 سقط ِف )ظ(.  (ٗ)
 ِف )ـ( )ح(: "الفاضلة" (َُ)
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فقط كآداُّما مع زيادة نسك  (ِ)ال بٌن أداء النسكٌن( ُ)اٞنسقط )لطلبهما(
اإلفراد  (ٓ)منا أنو كبلـ فيما ٥نن فيو بقوؿسلٌ  (ْ)ا )كإف(بأنٌ  كيرد أيضان  ،بو (ّ)مقطوع

اٞنذكورة؛ ألف ِف فضيلة اإلتباع ما يربوا على  (ٔ)/أفضل حَّت من القراف مع العمرة
قوؿ األسنوم ( ٗ))أيضا( يردٌ  (ٖ)العمل كما ال خيفى من فركع ذكركىا، كُّذا (ٕ)زيادة

 .(َُ)/أ[ اإلفرادُٔلو ٕنتع مث اعتمر بعد اٜنج كاف أفضل من ]
 (ُُ)ر يعلم أف من استناب كاحدا للحج كآخر للعمرة ال حيصل لوكّنا تقرٌ 

بعد اإلفراد ِف الفضل ٕنتع فهو  (ُِ)صل لو مثاد الفاضل ألف كيفية اإلفراد دل ٓناإلفر 
 ٞنا مٌر. (ُّ)أفضل من القراف

 .(ُٓ)(ُْ)بعمرة كيتمها مث حيج( أف يحـر)أم التمتع اٞنطلق ( وىو)

                                 
 ِف )ـ(: "لكليهما"  (ُ)
 ِف )ظ(: "إذ التسكٌن" (ِ)
 ِف )ظ( )ح( كاألصل: "متطوع" (ّ)
 كلو" كِف )ح(: "لو"ِف )ـ(: " (ْ)
 ِف )ظ( )ح(: "فقوؿ" (ٓ)
 . /أ/ظ[َِٖهناية ]( ٔ)
 ِف )ح، ظ، ـ( زيادة )ِف(.  (ٕ)
 ِف )ح(: "ُّذا" (ٖ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٗ)
 (.َّْ/ْينظر اٞنهمات ) (َُ)
 ِف )ح( زيادة: "لو كيفية". (ُُ)
 ِف )ظ(: "دل". (ُِ)
 (.ْٓ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ُّ)
 ِف )ـ(: "ُنج". (ُْ)
 (.ّْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُٓ)
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التمتع اٞنوجب للدـ فهو أف حيـر من دل يكن من حاضرم اٞنسجد كأما  
مكة ِف  (بحج من)حيـر ( ثم)كيفرغ منها (، في أشهر الحج بعمرة)اٜنراـ 

ٞنا نقلو ابن اٞننذر من اإلٗناع على أنو  ؛لشخصٌن (ُ)كلو كاف أجًنا فيهما (عامو)
رات اإلحراـ بينهما كٚني ٕنتعا لتمتع صاحبو ّنحظو  ،(ِ)إذا فعل ذلك كاف متمتعان 

كإَّنا لزمو دـ ٞنا يأيت ِف ، (ٓ)إذل اٞنيقات للحج (ْ)]العود[ (ّ)أك لتمتعو بسقوط
كونو ٕنتعا موجبا للدـ ال عن  (ٕ)٣نا ذكر خرج عن (ٔ)الدماء فإف فقد ]شرط[

ف لو ِف ذكر ككذا إتباع اٞنصنٌ  (ٗ)ٞنا يوَهو كبلـ اٜناكم خبلفان ، (ٖ)مطلق التمتع
ح بو كما صرٌ   ،الدـ (ُُ)شرط إلجياب (َُ)ىو أيضا إَّنا )ىو( إذ ؛أشهر اٜنج

ُنث  (ُْ))حيث( ؛تبع ِف ذلك السبكي (ُّ)ككأنو ،(ُِ)الشيخاف ال ٞنطلق التمتع

                                 
 ِف )ح(: "منهما". (ُ)
 (.ِٕٖ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 ِف )ـ(: "لسقوط". (ّ)
 ساقط من األصل.  (ْ)
 (.ّْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)
 ل. ساقط من األص (ٔ)
 ِف )ـ(: "من". (ٕ)
 (.ِّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)
 (.ِْْينظر: اٜناكم الصغًن ص) (ٗ)
 سقط ِف )ظ(.  (َُ)
 ِف )ـ(: "اإلجياب". (ُُ)
 (ِّٓ-ِّْ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُِ)
 ِف )ـ(: "كاف". (ُّ)
 سقط ِف )ظ(.  (ُْ)
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بقية  (ُ)أف العمرة إف كقعت ِف أشهر اٜنج من سنتو كاف ٕنتعا كإف فاتت
 .(ْ)اٜنج ِف أشهره عن العمرة (ّ)ألنو أفرد ؛فراداإكإال كاف  (ِ)/الشركط

]كقضية كبلـ الشيخٌن أف أفضل صور التمتع اليت ال توجب دمنا ما لو 
عاد إلحراـ اٜنج إذل اٞنيقات، كعليو فيليو بقية الصور اليت ال توجب دمنا مث ما 

حيج من عامو فليس  (ٕ)، أما لو قدـ اٜنج على العمرة أك اعتمر كدل(ٔ)[(ٓ)أكجب
(ىئ ىئ ىئ ی ی)تعاذل:  /ب[ كال موجبا للدـ لقولؤُٕنتعا ال مطلقا ]

؛ (ٖ)
 .(َُ)ِف كقت فأشبو اٞنفرد (ٗ)/كألنو دل جيمع بينهما

وىو: أف يحـر )بٌن النسكٌٍن ( قراف)ل ضبعد التمتع ِف الف( ثم)
( بعمرة)حيـر ( أو)، كدليل ىذه الصورة اإلٗناع اٞنستند للخرب السابق (ُُ)(بهما

في  قبل شروع)شهره ِف أ( يدخل عليها حًجا) (ُِ)[ثم(كلو قبل أشهر اٜنج ])

                                 
 ِف )ح(: "كانت". (ُ)
 [./ب/حِٖٔهناية ] (ِ)
 ِف )ـ(: "إفراد". (ّ)
 (. ِّٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِٖٗ/ِينظر مغين احملتاج ) (ْ)
 ِف )ظ(: "أكجبتو" كِف )ح(: "أك جبتو". (ٓ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٔ)
 سقط ِف )ظ(.  (ٕ)
 (.ُٔٗسورة البقرة، اآلية: ) (ٖ)
 /أ/ـ[.ّٔهناية ] (ٗ)
 (.ُٕٓ/ٕ(، اَّموع )ُِٔ/ٕ، العزيز )(ْٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (َُ)
 (ِٕٖ/ِ(، مغين احملتاج )ُُٔ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ُِ)
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أحرمت بعمرة  (ِ)كدليل ىذه خرب مسلم أف عائشة )رضي اهلل عنها( ،(ُ)(طواؼ
فوجدىا تبكي فقاؿ ما شأنك قالت حضت كقد حل  فدخل عليها رسوؿ اهلل 

الناس كدل أحلل كدل أطف بالبيت فقاؿ ٟنا أىلي باٜنج ففعلت ككقفت اٞنواقف 
من حجك  (ّ)قد حللت :ٞنركة فقاؿ ٟناحَّت إذا طهرت طافت بالبيت كبالصفا كا

(ْ)((كعمرتك ٗنيعا
أما إدخالو عليها بعد الشركع ِف الطواؼ كلو ِنطوة فبل جيوز  

التصاؿ إحرامها ّنقصوده كىو أعظم أفعاٟنا فيقع عنها كال ينصرؼ بعد ذلك إذل 
بنية الطواؼ صح  (ٔ)[اٜنجر]فهم تعبًنه بالشركع أنو لو استلم أك  ،(ٓ)غًنىا
 .(َُ)ال بعضو (ٗ)ومقدمألنو  ؛حو ِف اَّموعكىو ما رجٌ ، (ٖ)(ٕ)اؿاإلدخ

كنقل عن اٞناكردم عن األصحاب أنو لو شك ىل أحـر باٜنج قبل الشركع 
/أ[ إدخاؿ اٜنج على العمرة حَّت ِٔفيو أك بعده صح إحرامو ألف األصل جواز ]

و أك بعده يتيقن اٞننع فصار كمن أحـر كتزكج كدل يدر ىل كاف إحرامو قبل تزكج

                                 
 (ُِِ-ُُِ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)
 سقط ِف )ظ( )ـ( )ح( . (ِ)
 ِف )ـ(: " أحللت" (ّ)
( برقم ُٖٖ/ِحراـ )( أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب بياف كجوه اإلْ)

 ( من حديثها رضي اهلل عنها ُّذا اللفظ.ُُُِ)
(، ِّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )ُِّ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)

 (.ِّّ/ّهناية احملتاج )
 ساقط من األصل.  (ٔ)
 ِف )ـ(: "األخاؿ" (ٕ)
 (ِّّ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٖ)
 ِف )ح، ـ(: "مقدمتو". (ٗ)
 (ِّّ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٕ/ٕينظر: اَّموع ) (َُ)
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 فإنو يصح تزكجو كيكفي القارف عمل كاحد ٞنا صح أف الذين قرنوا مع النِب 
 .(ِ)(ُ)إَّنا طافوا طوافا كاحدا كسعوا سعيا كاحدا

 ،خركجا من اٝنبلؼ (ّ) )ك( ،لو طوافاف كسعياف على ما قالو ٗنع نعم يسنٌ 
ىو إدخاؿ ( ك ال عكسومراعاتو ) (ْ)ألنو خالف سنة صحيحة فبل تسنٌ  ؛كفيو نظر

فإنو ال جيوز ألنو ال يستفيد بو شيئا ِنبلؼ األكؿ يستفيد بو  ؛العمرة على اٜنج
كألنو ديتنع إدخاؿ الضعيف على القوم كفراش النكاح  ؛كالرمي كاٞنبيت (ٓ)/الوقوؼ

مع فراش اٞنلك لقوتو عليو جاز إدخالو عليو دكف العكس حَّت لو نكح أخت أمتو 
 .جاز كطؤىا ِنبلؼ العكس

وز القراف ّنكة كإف دل خيرج إذل اٜنل تغلبا للحج مع أنو جيمع بٌن اٜنل كجي
 .(ٔ)كاٜنـر لوقوفو بعرفة

مفعوؿ ألجلو  (وندبا)فقاؿ بياف السنن كالواجباتاألركاف أخذ ِف  (ٕ)مكٞنا ٕنٌ 
 كالصِب كاٞنرأة (ِ)(من )الرجل (غسل كلٌ ) ليتعلق بو ٗنيع ما يأيت (ُ)/أك مطلق قدـ

                                 
( برقم َُْ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب طواؼ القارف )ُ)

( كغًنه، أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب بياف كجوه اإلحراـ ُٔٓٓ)
كلفظ اٜنديث: "...فطاؼ الذين أىلوا بالعمرة، مث حلوا، مث ( ُُُِ( برقم )َٕٖ/ِ)

طافوا طوافا آخر، بعد أف رجعوا من مىن، كأما الذين ٗنعوا بٌن اٜنج كالعمرة، فإَّنا طافوا 
 رضي اهلل عنها.–طوافا كاحدا"، كبلَها من حديث عائشة 

 (ُٗٔ/ٕينظر: اَّموع ) (ِ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ّ)
 ن"ِف )ظ(: "يس (ْ)
 . /ب/ظ[َِٖهناية ]( ٓ)
 (ِّْ/ّ(، هناية احملتاج )ّْٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 ِف )ح(: "مت" (ٕ)
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ٞنا يأيت ككذا يقاؿ ِف  (ْ)بنية غسل اإلحراـ (ّ)كنفساء رأسو كبدنو (ولو حائضاً )
 .(يتيٌمم)إذا عجز عن الغسل حٌسان أك شرعان  (ثم)/ب[ اآلتية ِٔاألغساؿ ]

عند إرادتو  (ٔ))أم(( إلحراـ): األوؿ٣نن ذكر يندب ألمور:  (ٓ)كىذا الطهر
 .(ٕ)اتو السابقة حَّت اٞنطلق لئلتباع حسنو الرتمذمعلى أم كيفي

كإَّنا دل جيب ألنو غسل ٞنستقبل كغسل اٛنمعة كالعيد، كيكره تركو كإحرامو 
 ٤نس. (ٗ)/انقطع دمها أك ِف ثوب (ٖ)[أك نفساءن ]أك حائضا  جنبان 

 .ساكت اٜنائض غًنىا( ُُ)[التنظف]( َُ)كٞنا كاف معظم القصد

                                 
 /ب/ـ[.ّٔهناية ] (ُ)
 ساقط من األصل.  (ِ)
 ِف )ظ(: "ندبة" (ّ)
 (َِْ/ٕ(، العزيز )ِْٕ/ُ(، اٞنهذب )ٖٕ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ْ)
 ر".( ِف األصل: "الظهٓ)
 سقط ِف )ـ(  (ٔ)
( أخرجو الرتمذم ِف سننو، ِف كتاب اٜنج، باب ما جاء ِف االغتساؿ عند اإلحراـ ٕ)

 عيسى: حديث حسن غريب. ( كقاؿ أبوَّٖ( برقم )ُّٗ-ُِٗ/ّ)
(، كالطرباين ِف اٞنعجم الكبًن ِّْْ( برقم )ِِّ/ّكأخرجو الدارقطين ِف سننو )    

، ّْٖٗ( برقم )ْٗ، ْٖ/ٓل )ِف السنن الكرب (، كالبيهقي ِْٖٔ( برقم )ُّٓ/ٓ)
 . (ّّْ/ُ) . كصححو األلباين ِف صحيح سنن الرتمذم(ْْٖٗ

 ساقط من األصل.  (ٖ)
 /أ/ح[.ِٕٖهناية ] (ٗ)
 ( زيادة ِف )ـ( )ظ( )ح(: "منو".َُ)
 ( ِف األصل ك )ح(: "التنظيف".ُُ)
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كلدت ١نمدا بن أِب  -رضي اهلل عنها- (ُ)كصح أف أٚناء بنت عميس
(ِ)بكر

 النِب (ّ)بذم اٜنليفة فأمرىا  بالغسل(ْ).  
كركل أبو داكد كالرتمذم خرب أف النفساء كاٜنائض تغتسل كٓنـر كتقضي 

(ٔ)(ٓ)اٞنناسك كلها، غًن أف ال تطوؼ بالبيت
، كاألكذل أف (ٖ)[ا نوتا]اغتسلت( ٕ)كإف 

 .إف أمكن (ٗ)اإلحراـ حَّت تطهرا اؤخر ت

                                 
تزكجها جعفر بن أِب  -رضي اهلل عنها- ( ىي: أٚناء بنت عميس بن مٍعد اٝنثعميةُ)

ككلدت لو، كىي  فأ٤نبت لو ١نمدا، مث تزكجها علي  مث أبو بكر  طالب 
 . ، كأخت لبابة أـ الفضل زكجة العباسأخت ميمونة زكج النِب 

 (.ُْ/ٖ(، اإلصابة )ُْٖٕ/ْينظر: االستيعاب )    
، كلد عاـ حجة الوداع -رضي اهلل عنهما- سم، ١نمد بن أِب بكر الصديق( ىو: أبو القاِ)

 ِف عقب ذم القعدة بذم اٜنليفة، توِف ِف ذم القعدة سنة ٖناف كثبلثٌن ّنصر. 
 (. ُّٔٔ/ّ(، االستيعاب )ُٖٔ/ُينظر: معرفة الصحابة ألِب نعيم )    
 ( ِف )ح(: "كأمرىا".ّ)
( برقم ٕٖٖ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج ، باب حجة النِب ْ)

 (، كسبق ٔنرجيو.ُُِٖ)
 ِف )ـ(: "بيت" (ٓ)
( برقم ُْْ/ِأخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف اٞنناسك، باب اٜنائض هتٌل باٜنج ) (ٔ)

بلف، كٓنرماف كتقضياف اٜنائض كالنفساء إذا أتتا على الوقت تغتس»( بلفظ: ُْْٕ)
 «.اٞنناسك كلها غًن الطواؼ بالبيت

كأخرجو الرتمذم ِف سننو، ِف اٜنج، باب ما جاء ما تقضي اٜنائض من اٞنناسك      
(، باللفظ الوارد عن الشارح، كقاؿ الرتمذم عقبو: "ىذا حديث ْٓٗ( برقم )ِْٕ/ِ)

 اهلل عنهما.رضي –حسن غريب من ىذا الوجو"، كبلَها من حديث ابن عباس 
(، كصحيح ُُٖٖ( برقم )ِّْ/ْكاٜنديث صححو األلباين ِف السلسلة الصحيحة )    

 (.ُُّٓ( برقم )ِّْ/ٓأِب داكد )
 ِف األصل )ظ( )ح(: "إذا" (ٕ)
 ِف األصل: "اغتسلنا ثوبان" (ٖ)
 ِف )ظ(: "تطهر" كِف )ـ(: "يطهر" (ٗ)
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 (ُ)ٟنما تقدًن ككبلـ اإلماـ يشعر بأهنما إذا أحرمتا من كراء اٞنيقات ال يسنٌ 
للعاجز التيمم ألف الغسل ( ِ)الغسل قبلو كغًن اٞنميز يغسلو كلٌيو، كإَّنا يسنٌ 

اآلخر كبو يعلم رد قوؿ اٞنتورل ال  (ْ)للقربة كالنظافة فإذا تعذر أحدَها بقي (ّ))يراد(
حيتاج ىذا الغسل لنية ألف القصد منو النظافة كلو كجد ماءن ال يكفيو للغسل 

/أ[ فاألكذل استعمالو ِف أعضاء الوضوء أك بعضها ٞنا فيو من ٓنصيل عبادة ّٔ]
يمم ِف الثانية عن بقية الوضوء مث عن ىي الوضوء كألف أعضاء الوضوء أشرؼ مث يت

الغسل ىذا إف دل ينو ّنا استعملو من اٞناء الغسل كما ىو فرض اٞنسألة كإال 
كلو حبلال  ،(لدخوؿ مكة) الثاني:( و)تيمما كاحدا عن الغسل ( ٓ)تيمم

تركو عند الدخوؿ فهل يقضيو بعده  (ٗ)، )كلو((ٖ)(ٕ)ركاه ]الشيخاف[ (ٔ)تباع،لبل
 . بقية األغساؿ ١نل نظرككذا يقاؿ ِف

                                 
 ِف )ظ(: "تقدـ (ُ)
 ِف األصل كظ: "سن" (ِ)
 )ح( )ـ(: "مراد"ِف ط  (ّ)
 ِف )ظ(: "بقا" (ْ)
 ِف )ح(: "يتيمم" (ٓ)
 (ُْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِّ/ِينظر األـ ) (ٔ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.  (ٕ)
( ُْْ/ِأخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب االغتساؿ عند دخوؿ مكة )( ٖ)

اب استحباب اٞنبيت بذم طول (، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، بُّٕٓبرقم )
: ))أنو -رضي اهلل عنهما-( عن ابن عمر ُِٗٓ( برقم )ُٗٗ/ِعند إرادة دخوؿ مكة )

كاف إذا دخل أدىن اٜنل أمسك عن التلبية مث يبيت بذم طول مث يصلي بو الصبح 
 كاف يفعل ىذا((. كاللفظ للبخارم.  كيغتسل، كحيدَّث أف نِب اهلل 

 سقط ِف )ـ( (ٗ)
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األقرب نعم قياسا على قضاء النوافل، كاألكراد ك١نل ندب الغسل  كلعلٌ 
حيث دل يتقدمو ؛ (ِ)(ُ)الشارح( وإف اعترضولدخوٟنا كما قالو اٞناكردم كأقركه )

سواء إحراـ  ،من مكاف قريب كالتنعيم ال كاٛنعرانة كاٜنديبية (ّ)غسل اإلحراـ
أك كاف مسكنو أك  ،احملل (ٓ)إال ِف )ذلك( (ْ)دل خيطر )لو( العمرة أك اٜنج؛ لكونو

١نل  (ٔ)كظاىر بأف ،كإٔنو إَّنا ىو من جهة أخرل ،خطر لو قبلو على األكجو
 لرحيو عند الدخوؿ كإال سن الغسل عنده. (ٖ) حيث دل يقع ]تغًن[ (ٕ)/ذلك

بتثليث الطاء كالفتح أفصح مع  (بذي طوى)يندب الغسل لدخوٟنا ( و)
؛ لئلتباع، ركاه (َُ()ٗ)(ؼ كعدمو كاد بٌن ثنييت مكة كأقرب )إذل السفلىالصر 

/ب[ ِف ّٔكزاد الواك ليفيد أف ىذا سنة مستقلة كليس قيدا ] ،(ُُ)الشيخاف

                                 
 ِف )ـ( )ظ( سقط  (ُ)
 /ب(.ِٔٗينظر: شرح اٛنوجرم لئلرشاد ) (ِ)
 ِف )ظ(: "لبلحراـ" (ّ)
 سقط ِف )ظ(  (ْ)
 سقط ِف )ح(، كزيد بعدىا ِف )ـ(: )الوقت(.  (ٓ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أف". (ٔ)
 /أ/ـ[.ّٕهناية ] (ٕ)
 ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.(ٖ)
 ( ِف )ظ(: "السفلي" ك )ـ(: "إذل العقلى"ٗ)
(، اٞنعادل األثًنة ِف ٖٔٗ/  ّينظر: معجم ما استعجم من أٚناء الببلد كاٞنواضع )( َُ)

 (.ُٕٔالسنة كالسًنة )
( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب االغتساؿ عند دخوؿ مكة ُُ)

(، كمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب استحباب اٞنبيت بذم ُْٖٗ( )َٕٓ/ِ)
( عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: ُِٗٓ( برقم )ُٗٗ/ِطول عند إرادة دخوؿ مكة)
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كإَّنا يسن الغسل منها بقيد  ،عبارة أصلو (ِ)الغسل لدخوؿ مكة كما توَهو( ُ)سنية
نة كإال اغتسل من ٥نو تلك من طريق اٞندي (ّ)بأف أتى (لماّر بها)زاده بقولو: 

 اٞنسافة.
: يستحب لو التعريج إليها، كاالغتساؿ ُّا (ٓ)/(ْ)قاؿ احملٌب الطربم: كلو قيل

 اقتداءن كتربكان دل يبعد.
 انتهى. عفراين"قاؿ األذرعي: "كبو جـز الز 

على كماٟنا كال يناِف األكؿ  (ٔ)كينبغي ٘نل األكؿ على أصل السنة )كىذا(
ثنية العليا ٞنا يأيت كال كونو إذا أمر بالتعريج ٟنا يصًن ١ناذيا لذم أمره بالتعريج لل

طول ألنو ال كبلـ أنو إذا ترؾ الغسل حَّت صار ١ناذيا ٟنا سن لو منها ]كإَّنا 
 (ٕ) الكبلـ قبل التعريج، فهل يسٌن لو ألجل الغسل منها[ كال حيصل لو )أصل(

 ثاين كما مٌر؟لو ذلك اٞنعتمد ال السنة بالغسل ِف ١نلو أك حيصل
كٚنيت بذلك الشتماٟنا على بئر مطوية باٜنجارة أم مبينة ُّا كالطي: 

 البناء.
                                 

أنو كاف إذا دخل أدىن اٜنل أمسك عن التلبية مث يبيت بذم طول مث يصلي بو الصبح 
 كاف يفعل ىذا. كاللفظ للبخارم.  كيغتسل، كحيدَّث أف نِب اهلل 

 ِف )ظ(: "سننو" (ُ)
 ِف )ـ( )ح(: "يوَهو" (ِ)
 ِف )ـ(: "يأيت" (ّ)
 قبل".ِف )ح(: " (ْ)
 . /أ/ظ[ُِٖهناية ]( ٓ)
 ِف )ـ(: "كىوا" (ٔ)
 سقط ِف ظ (ٕ)
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الغسل بعد  :والخامسلدخوؿ اٞندينة  :والرابعلدخوٟنا اٜنـر  :والثالث
قبل الزكاؿ ( و)أصل السنة بو ِف غًنىا  (ُ)الزكاؿ كاألفضل كونو بنمرة، كحيصل

على  (مزدلفة)نصف الليل للوقوؼ ِف  بعد :(ِ)السادس (ك(، )لوقوؼ عرفة)
 كللعيد. يـو النحر (ّ)اٞنشعر اٜنراـ

( التشريق/أ[ ْٔ] أياـ)اٛنمار ِف كٌل يـو من  (لرمي) :السابع( و)
الناس فأشبو ٥نو غسل  (ٓ) كردت ِف ىذه الثبلثة كألهنا مواضع جيتمع )ٟنا( (ْ)آلثار

كىو   ،أعين الزكاؿ ،كقتو قبل دخوؿ (ٔ)/اٛنمعة كافهم كبلمو جوازه للرمي كلو
كذلك على األكجو خبلفا للزركشي كما ِف الغسل للعيد كاٛنمعة كأنو ال يسن 

القدـك اكتفاء ّنا  (ٖ)كال لطواؼ (ٕ)لرمي ٗنرة العقبة يـو النحر كال للمبيت للمزدلفة
 (ٗ)قبلو ِف الثبلثة كال لطواِف اإلفاضة كالوداع كاٜنلق التساع أكقاهتا فتقل

 .(ُُ)(َُ)]الز٘نة[
                                 

 ( ِف )ظ(: "ٖنرة.ُ)
  زاد من )ح، ظ، ـ(: )الغسل(. (ِ)
 زاد ِف )ح، ـ( )صبح(، كِف )ظ(: "أصبح". (ّ)
 ِف )ح(: "آلبار" (ْ)
  )ظ(.سقط ِف  (ٓ)
 /ب/ح[.ِٕٖهناية ] (ٔ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "باٞنزدلفة" (ٕ)
 طواؼ"ِف )ح(: " (ٖ)
 ِف )ح(: "قبل" (ٗ)
 ساقط من األصل.  (َُ)
 (ُْٕ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُُ)
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ألف الناس  ؛كجـز بو النوكم ِف مناسكو ،ٟنذه الثبلثة كِف القدًن يسنٌ 
 .كاٞنعتمد األكؿ، (ِ)/ٟنا (ُ)٠نتمعوف

لئلتباع )كلبده بعد  ؛رأسو بنحو سدر (ّ)قبل غسل كندبا غسل مريد اإلحراـ
الغسل بأف يعقصو كيضرب عليو بنحو صمغ لدفع ٥نو القمل مدة اإلحراـ 

 .(ٓ)(ْ) لئلتباع(
قصر مدة  (ٔ) كال فرؽ بٌن من جينب أك ٓنيض نادرا أك كثًنا )كال بٌن(

كمنازعة األذرعي فيو ردىا الزركشي بأهنم  ،كما اقتضاه إطبلقهم  ،اإلحراـ كطوٟنا
ألهنم  ؛العارض ديكن نقصو (ٖ)بأنو عند )حصوؿ( (ٕ)نظركا لقصر مدتو غالبا )ك(
يضا ِف غسل اٛنمعة إذا دخل كىذا يأيت أ، (ٗ)نزعو يضيفوف إليو ما يسهل بو

  .(َُ)ساؿ اٞنسنونة. انتهى، ككذا غًنه من األغيومها
التيٌمم  (ُِ)كن/ب[ ٣نْٔمنا أنو ال ديكن نزعو ]أيضا بأنٌا كإف سلٌ  (ُُ)كيردٌ 

                                 
 ِف )ـ( )ح( )ظ(: "جيتمعوف" (ُ)
 /ب/ـ[.ّٕهناية ] (ِ)
 ِف )ح( )ظ(: " الغسل" (ّ)
 سقط ِف )ح(" (ْ)
(، أسىن اٞنطالب َِِ/ٕ(، اَّموع )ّٕٗ/ٕ(، العزيز )ٕٕ/ْينظر اٜناكم الكبًن ) (ٓ)

(ُ/ُْٕ.) 
 سقط ِف )ظ(  (ٔ)
 ِف )ظ(: "أك" (ٕ)
 ِف )ظ( )ح(: "حضور. (ٖ)
 زيادة )قاؿ( ِف )ح، ظ، ـ(.  (ٗ)
 (ِّْ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٕ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (َُ)
 ِف )ظ(: "كيراد" كِف )ـ(: "كيرده" (ُُ)
 ِف )ح(: "ديكنو" كِف )ظ، ـ(: "ديكن" (ُِ)
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قص شاربو ( ِ)بفقد اٞناء )ك( (ُ)فرؽ بينو كبٌن من جيامع )مع علمو( أمٌ ك  ،عنو
اٜنجة ٞنريد  (ٓ)ِف ]عشر[ (ْ)لغسل )إال(إبطو كعانتو كظفره قبل ا (ّ)كأخذ شعرات

عٍينو بعد  (ٔ)بعد الغسل بدنو بأم طيب كاف، كلو ّنا تبقى (وطيب)التضحية 
٥نوه )ليذىب ( ٖ)ّناء الورد )أك( (ٕ)اإلحراـ، كاألفضل: اٞنسك، كأف خيلطو

 .، رجبل كاف أك غًنه(ُِ)، ركاه الشيخاف(ُُ)(َُ) ، كذلك ]لبلتباع[(ٗ)جرمو(
نساء الطيب عند خركجهن للجمعة؛ لضيق مكاهنا كزماهنا فبل كإَّنا كره لل

ديكنهن اجتناب الرجاؿ، ِنبلؼ ذلك ِف النسك، كخرج بقولو من زيادتو بدنو 

                                 
 ِف )ح(: "بعلمو" (ُ)
 ِف )ظ(: "أك" (ِ)
 )ظ( )ح( )ـ(: "شعر"ِف  (ّ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(:"ال" (ْ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(.  (ٓ)
 ِف األصل: "تنفي" كؼ )ح(: "يبقي" كِف )ظ(: "يبقى مالو" (ٔ)
 ِف )ـ(: "خيلط" (ٕ)
 ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ك" (ٖ)
 سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(  (ٗ)
 زيادة من )ح، ظ، ـ(. (َُ)
 (.ِّْ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٕ/ُلب )(، أسىن اٞنطاِْٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُُ)
باب الطيب عند اإلحراـ، كما يلبس أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج،  (ُِ)

، كيرتجل كيدىن (، كأخرجو مسلم ِف ُّٗٓ( برقم )ُّٔ/ِ) إذا أراد أف حيـر
( برقم ْٖٗ/ِ) باب الطيب للمحـر عند اإلحراـصحيحو، ِف كتاب اٜنج، 

،  كنت أطيب النِب »ي اهلل عنها، قالت: عن عائشة رض( ُُُٗ) قبل أف حيـر
 . كاللفظ ٞنسلم.«كيـو النحر، قبل أف يطوؼ بالبيت، بطيب فيو مسك
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، (ّ)فإنو مباح ال مندكب كما ِف الركضة كأصلها (ِ) )إزاره كردائو(( ُ))تطييب(
من استحبابو  (ٓ)فما ِف اٞننهاج كأصلو (ْ)كنقل ِف اَّموع اتفاؽ األصحاب عليو

، كنقل أنو على األكؿ يكوف مكركىا، كسيعلم (ٔ)ضعيف كإف انتصر لو الزركشي
٣نا يأيت ِف ١نرمات اإلحراـ أف لو استدامتو بعد اإلحراـ ألشده ِف ثوبو اتفاقا كما 

أك  (ٖ)/كأنو لو نقلو من بدنو أك ثوبو إليو أك إذل غًنه مع االتصاؿ (ٕ)ِف اٞنطلب
 أك ٥نوه.( َُ)ؽ[بعر ]إف انتقل ( ٗ)فدية )ال(االنفصاؿ لزمتو ال

( ندبا والزركشي ندب اٛنماع إف أمكنو ألف الطيب من دكاعيو ) (ُُ) )كُنث(
 الن أك  (ُِ)مزكجة كانت أك غًنىا() ،/أ[ كغًنىآٔاٞنرأة الشابة ] (خضبت)

كمسحت كجهها باٜنناء  ،منها إذل الكوع تعميمنا (كف    كل  )لئلحراـ  (ُّ)باٜنناء

                                 
 ِف )ح(: "بطيب" (ُ)
 )ـ(: "ردائو كإزاره" ِف )ح( )ظ( (ِ)
 (ّْٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)
 (ِِٖ/ٕينظر: اَّموع ) (ْ)
 ِف األصل ك )ح( )ظ(: "كأصلو" (ٓ)
 (ُِْ(، احملرر ص)ْٕٔ/ُينظر اٞننهاج ) (ٔ)
 ِف )ظ(: "الطلب" (ٕ)
 . /ب/ظ[ُِٖهناية ]( ٖ)
 ِف )ظ( )ح(: "إال" (ٗ)
 ِف األصل: "بعرؼ" (َُ)
 ِف )ظ(: "كُنثو" (ُُ)
 تكرر ِف األصل "أك غًنىا مزكجة كانت".  (ُِ)
شجر كرقو كورؽ الرماف، كعيدانو كعيدانو، لو زىر  –بالكسر كاٞند كالتشديد  - اٜنناء (ُّ)

أبيض كالعناقيد، يتخذ من كرقو خضاب أ٘نر، أك ىو ما أعده الناس للخضاب، أك ىو 



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

305 

 اف.كقد ينكشف الكفٌ  ،بو ما يربز منها؛ ألهنا تؤمر بكشف الوجو (ُ)لتسرت
 ،من السنة (ّ)/أف ذلك( ِ)كركل الدارقطين عن ابن عمر )رضي اهلل عنهما(

 لكن فيو مقاؿ.
بل إف كانت خلية أك دل يأذف  (ٓ)كتسويد كتطريف (ْ)كال يندب ٟنا نقش

كِف غًنه يندب  ،بعد اإلحراـ( ٕ()ٔ)[كيكره ٟنا ]اٝنضب ،ٟنا حليلها حـر
ببل عذر على  كحيـر اٝنضب ،كيكره لغًنىا خوؼ الفتنة ،؛ ألنو زينة(ٖ))للمزكجة(

 .اٝننثى احتياطا كالرجل
لئلتباع، ركاه  (ورداء) (ٗ)(إزارًاقبل اإلحراـ ) (لبس رجل)ندبا  (ك)

                                 
 (.َُِ/ُ(، اٞنعجم الوسيط )َِِ/ُبو األطراؼ. ينظر: تاج العركس )نبت خيضبوف 

 ( ِف )ظ(: "ليسترت".ُ)
 ( سقط ِف )ظ( )ح(. ِ)
 /أ/ـ[.ّٖهناية ] (ّ)
(، تاج العركس َٖٔ: تلوين الشيء بلونٌن أك بألواف. ينظر: القاموس احمليط )النقش (ْ)

(ُٕ  /ِّْ.) 
كيطلق على عملية قص األظافر كتزيٌن اليد، ينظر: ، صبغ األنامل باٜنناء: تطريفال (ٓ)

 (.ُّْ)ص(، معجم لغة الفقهاء ٓٓٓ/  ِاٞنعجم الوسيط )
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)
خضبو، أم: لٌونو، يقاؿ: خضب خيضب خضبا كخضوبا، أم: تلٌوف، ك : اٝنضب (ٕ)

(، اٞنعجم الوسيط َٖكاختضب، أم: تلٌوف باٝنضاب. ينظر: القاموس احمليط )
(ُ/ِّٗ.) 

 ِف )ـ(: "للزكجة". (ٖ)
 ( ِف )ـ(: "إزار".ٗ)
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 .(ِ()ُ))الشيخاف(
 (ّ)((؛ ٝنرب ))البسوا من ثيابكم البياض؛ فإهنا من خًن ثيابكم(أبيضين)

 .(ْ)حو الرتمذم، جديدٍين كإال فمغسولٌٍن صحٌ 
، كُنث (ٔ)مؤٌكؿ كما ِف اَّموع (نأو مغسوليْ )، (ٓ)كقوؿ التنبيو كالبويطي

؛ كقياسان (ٖ)لنشر القصارين لو على األرض ؛(ٕ)ل اٞنقصوراألذرعي أف األحوط غس
                                 

 ( ِف )ح(: "البخارم".ُ)
كاألردية  ( أخرجو البخارم ِف صحيحو ، كتاب اٜنج ، باب ما يلبس احملـر من الثيابِ)

( من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: انطلق َُْٕ( برقم )َٔٓ/ِكاألزر )
 من اٞندينة كلبس إزاره كرداءه ىو كأصحابو.   النِب 

(، كأبو داكد سننو، كتاب الٌطٌب، باب ِف األمر ِْٕ/ُ( أخرجو ركاه أ٘ند ِف مسنده )ّ)
مذم ِف سننو، كتاب اٛننائز، باب ما (، ّٖٕٖ( برقم )ْٔٔ/ِبالكحل ) كالرتٍّ

(، كابن ماجو ِف سننو ، كتاب اٛننائز، باب ْٗٗ(، )ُّٗ/ّيستحب  من األكفاف، )
(، كالطَّرباين ِف األكسط ُِْٕ( برقم )ّْٕ/ُما جاء فيما يستىحىب  من الكفن )

 (.ّّ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )َٔٓ/ُ(، كاٜناكم ِف مستدركو )ٕ/ْ)
كم: صحيح على شرط مسلم كدل قاؿ الرتمذم: حديث حسن صحيح، كقاؿ اٜنا     

(، كاأللباين ِف صحيح سنن أِب داكد ِِْ/ُِ، كاٜنديث صحَّحو ابن حبَّاف )خيرجو
(ِ/ْٔٔ.) 

، (َّٖ/ّ) العزيزفتح ، (ُُِ/ْ) ، البياف(ّٔٔ/ِ)، الوسيط (ُِْ/ِ) األـ( ينظر: ْ)
 .(ِْٗ/ِ) ركضة الطالبٌن

 (.ُٕ/ُظر: التنبيو )( ينٓ)
 (.ُِٕ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٔ)

 ٓ(، لساف العرب )ُٔٗالذم حوره القصار كدقو. ينظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو ): اٞنقصور (ٕ)
 /َُْ.) 

 (.ِِٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٔ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٖ)
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 على غسل حصى اٛنمار.
كإال ( ِ)[٤ناستو]أم إف شٌك ِف  (ُ)كذلك"  "كقضية تعليلو أف غًن اٞنقصور

بلبسهما،  (ٔ)مر[]لؤل (ٓ)(ونعلْين)( ْ)(ّ)/فمطلق غسل اٛنديد بدعة كما ِف اَّموع
 . (ٖ)حو ابن اٞننذر، كصحٌ (ٕ)ركاه أبو عوانة ِف صحيحو

/ب[ ِف غًن ٓٔ]( ٗ)[عليهما]إذ ال نزع  ؛كخرج بالرجل اٞنرأة كاٝننثى
أك ( ُِ))بنيلة( (ُُ)كيكره تنزيها للمحـر الذكر كاألنثى لبس اٞنصبوغ (َُ)الوجو

                                 
 (.ِِٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٔ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٕ/ُاٞنطالب ) ( ينظر: أسىنُ)
 ( ِف األصل: "٤ناسة".ِ)

 /أ/ح[.ِٖٖهناية ] (ّ)
 (.ِِٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٔ/ِ( ينظر: مغين احملتاج )ْ)

 ( ِف )ح(: "أك نعلٌن".ٓ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)

قاؿ: ))ليحـر  (، أفَّ رسوؿ اهلل ُْْ/ٔلبدر اٞننًن )أكرد ذلك عنو ابن اٞنلقن ِف ا (ٕ)
(، من حديث ّْٓ/ِ((، كابن حجر ِف التلخيص اٜنبًن )أحدكم ِف إزارو كرداءو كنعلٌن

 .-رضي اهلل عنهما-ابن عمر 
 (. ّْٓ/ِ(، كالتلخيص اٜنبًن )َُٓ/ِ(، كٓنفة احملتاج )ُْْ/ٔينظر: البدر اٞننًن ) (ٖ)
 ( ِف األصل: "عليها".ٗ)
 (.ِّٔ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٕ/ُأسىن اٞنطالب )ينظر: ( َُ)

أم اٞنلٌوف، يقاؿ: صبغ الثوب ك٥نوه صبغا، أم: لٌونو. تاج العركس : اٞنصبوغ (ُُ)
 (.َٔٓ/  ُ(، اٞنعجم الوسيط )ُْٓ/ِِ)

 ".( )ح(: "بنحو نيلة( ِف )ظُِ)
 (.ٕٔٗ/ِ. ينظر: اٞنعجم الوسيط )صباغ أزرؽ يستخرج من كرؽ نبات النيل: كالنيلة       
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؛ ٞنا صٌح من النهي (ّ)يظهر( ِ))فيما( بعضو كإف قلٌ و أك أك غًنَها كلٌ  (ُ)ةمغر 
 .(ْ)عنو

ِف اللباس كإَّنا دل يكره  حيـر على كبلـ فيو مرٌ  (ٔ)كاٞنعصفر (ٓ)اٞنزعفر ،نعم
 فبل يناسبو اٞنصبوغ ،ألف احملـر أشعث أغرب ؛بغًنَها ِف غًن اإلحراـ اٞنصبوغ

 قبل النسج كبعده؛ خبلفان  بٌن اٞنصبوغ (ٖ)، كمنو يؤخذ أنو ال فرؽ )ىنا((ٕ)مطلقنا
 .كإف تبعو الركياين، (َُ()ٗ)للماكردم ِف تقييده ّنا صبغ )بعد النسج(

ف نزع أ :ِف العزيز كالنوكم ِف اَّموع و الرافعيٌ كاٞنعتمد الذم مشى علي
كمشى ِف اإليضاح على  ،(ُُ)الرجل للمخيط قبل اإلحراـ كاجب ال مندكب

                                 
 (.ُِٔ/  ٖ(، هتذيب اللغة )ِٖٕ/  ِ: الطٌن األ٘نر. ينظر: ٗنهرة اللغة )اٞنغرة (ُ)
 ( ِف األصل: "فما".ِ)

 (.ِّٔ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٕ/ُأسىن اٞنطالب )ينظر: ( ّ)

 ذكر الزجر عن لبس احملـر أجناسا من الثياب اٞنعلومةابن حباف ِف صحيحو، ِف  ( أخرجوْ)
أف يلبس احملـر ثوبا  هنى رسوؿ اهلل ))عن ابن عمر قاؿ: ( ّٔٓٗ( برقم )َِٕ/ٗ)

 ((.مصبوغا بزعفراف أك كرس
(، مشارؽ ِّْ/ٖالذم صبغ بالزعفراف من الثياب. احملكم كاحمليط األعظم ): اٞنزعفر (ٓ)

 (.ُِّ/ُاألنوار على صحاح اآلثار )
يقاؿ: عصفرت الثوب، أم: صبغتو بالعصفر، فهو معصفر، كالعصفر نوع من : اٞنعصفر (ٔ)

(، اٞنصباح اٞننًن ِف غريب الشرح الكبًن ُِّينظر: اٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع ) .النبات
(ِ/ُْْ.) 

 (.ِّٔ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٕ/ُأسىن اٞنطالب )( ينظر: ٕ)
  .( سقط من )ح( )ظ(ٖ)
 .(: "بعده"( ِف )ظٗ)

 (.ّْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِٖ/ُُ( ينظر: اٜناكم الكبًن )َُ)

 (.ِٓٓ/ٕ(، اَّموع )ِٕٓ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ُُ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

309 

 (ِ)كتبعهم الشارح ،كانتصر لو األسنوم كالسبكي كاحملب الطربم ،(ُ)الندب
 .(ْ)ِف اٜناشية أف ىذا ىو األكجو من حيث اٞنعىن (ّ)نتكبيٌ 

 (ٓ)ركل ،ـر بعد فعلو ما يندب لو من سنة اإلحراـاحمل( ىلَبّ )ندبا ( و)
 .(ٔ)صلى بذم اٜنليفة ركعتٌن مث أحـر الشيخاف أنو 

كل (ػػػػػػػب) (ٖ)كحيصل ،كما مرٌ  (ٕ)كحيـر ِف كقت الكراىة )بغًن حـر مكة(
ال ): (ٗ)ٞنا يوَهو كبلـ اٜناكم يطي؛ خبلفان من فرض كنفل آخر كما ِف البو  (صالة)

 :أف اٞنراد باٜنصوؿ (َُ)/كمن التشبيو يعلم ،، فبل حيصل ُّا كالتحية فيهما(ركعة
كحصوؿ الثواب عند نيتو، كنازع  ،/أ[ سقوط الطلب عند عدـ نية سنة اإلحراـٔٔ]

                                 
 (.ُِٕ)ينظر: اإليضاح ص (ُ)

 (.ِْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ِ)
 ( ِف )ظ(: "كيثبت"ّ)
 (.ُْٗ)ينظر: حاشية اإليضاح ص (ْ)

 .( ِف )ـ(: "ركاه"ٓ)
( برقم ِْٖ/ِلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب التلبية كصفتها ككقتها )أخرجو مس( ٔ)

يركع بذم اٜنليفة  قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-( عن ابن عمر ُُْٖ)
 .ركعتٌن، مث إذا استوت بو الناقة قائمة عند مسجد ذم اٜنليفة أىل

نها ما أخرجو ِف صحيحو، أما عند البخارم فلم أقف إال على قصر صبلة العصر، كم     
( ُْٕٓ( برقم )ُّٖ/ِ) باب من بات بذم اٜنليفة حَّت أصبحِف كتاب اٜنج، 

 كغًنه. 

 .( سقط من )ـ( ٕ)

 ( ِف )ظ( زيادة: "كلو".ٖ)

 (.ِْٓ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ٗ)
 /ب/ـ[.ّٖهناية ] (َُ)
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 .(ِ)كسنة الظهر (ُ)ِف اَّموع ِف التشبيو بأف ىذه مقصودة فبل تندرج
صلى ركعتٌن  أٌف النٌِب  (ْ)يتٌم لو ثبت( ّ)الزركشي بأنو )إَّنا جاب عنووأ

كقوع  لئلحراـ خاٌصة، كدل يثبت، كإَّنا الذم ثبت كدٌؿ عليو كبلـ الشافعي 
صٌلى الظهر   (ٓ))أٌف النِب( اإلحراـ إثر صبلة، فقد ركل النسائٌي عن أنس 

، كِف السنن األربعة (ٕ)، كالبخارم عنو أنو صٌلى الصبح مث ركب(ٔ)مث ركب
 . (ٗ)أىل دبر الصبلة أنو  (ٖ)/كصححو اٜناكم

                                 
 ( ِف )ظ(: "يندرج".ُ)

 (.ُِِ/ٕ( اَّموع )ِ)

 ( سقط من )ظ(. ّ)

 (.ِِٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٕ/ِ(، مغين احملتاج )ُّٓ/ِر: فتح العزيز )( ينظْ)

 ( ِف )ظ( )ـ(: "أنو".ٓ)
، ُِٕ/ٓ( أخرجو النسائي ِف سننو ِف اٜنج، باب البيداء، كباب العمل ِف اإلىبلؿ )ٔ)

صلى الظهر » أف رسوؿ اهلل  (، من حديث أنس ِٕٓٓ، ِِٔٔ( برقم )ُِٔ
 «.بل البيداء فأىل باٜنج كالعمرة، حٌن صلى الظهربالبيداء، مث ركب كصعد ج

قاؿ عبد القادر األرنؤكط ِف ٓنقيقو ٛنامع  ( ِف اٞنناسك،ُْٕٕكأخرجو أبو داكد رقم )     
-"كفيو عنعنة اٜنسن البصرم"، كصححو األلباين (: ُّّٔ( برقم )ّٖ/ّاألصوؿ )

 (.  ّٕٗ/ِْف صحيح أِب داكد ) -ر٘نو اهلل
( ُّٗ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب اإلىبلؿ مستقبل القبلة )ٕ)

إذا صلى بالغداة بذم »(، كلفظو: كاف ابن عمر رضي اهلل عنهما، ُّٓٓبرقم )
حَّت  ركب، فإذا استوت بو استقبل القبلة قائمان، مث يلِب اٜنليفة أمر براحلتو فرحلت، مث

، مث ديسك حَّت إذا جاء ذا طول بات بو حَّت يصبح، فإذا صلى الغداة  يبلغ اٜنـر
 فعل ذلك. ، كزعم أف رسوؿ اهلل «اغتسل

 .( ٥نوه من حديث أنس ُُْٕ( برقم )ُُٕ/ِكِف باب ٥نر البدف قائمة )     
 . /أ/ظ[ِِٖهناية ]( ٖ)
( أخرجو أبو داكد ِف سننو، باب اٞنهلة بالعمرة ٓنيض فيدركها اٜنج فتنقض عمرهتا كهتل ٗ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

311 

م من قولو كاإلىبلؿ رفع الصوت بالتلبية، كال يعارض ذلك ما ِف البخار 
ركعتٌن  (ِ)رٌِب كقاؿ: صٌل ِف ىذا الوادم اٞنبارؾ (ُ))من( : ))أتاين الليلة آت

ابن عمر )رضي اهلل  ، كال ما ِف الصحيحٌٍن عن(ْ)حجة((( ّ)كقل: عمرة )ِف(
يركع بذم اٜنليفة ركعتٌن مث إذا استوت ناقتو قائمة  : ))كاف النِب (ٓ)عنهما(

ريح بأف الركعتٌن تص( ٕ)؛ ألهنما ليس فيهما(ٔ)...((عند مسجد ذم اٜنليفة أىلٌ 
                                 

(، كالرتمذم ِف سننو، كتاب اٜنج، َُٓٗ( برقم )ُِٖ/ِباٜنج ىل تقضي عمرهتا؟ )
(، كقاؿ عقبو: "ىذا حديث ُٖٗ( برقم )ُّٕ/ّ؟ )باب ما جاء مَّت أحـر النِب 

ال نعرؼ أحدا ركاه غًن عبد السبلـ بن حرب، كىو الذم يستحبو أىل حسن غريب 
العلم: أف حيـر الرجل ِف دبر الصبلة"، كأخرجو النسائي ِف سننو، كتاب اٜنج، باب 

(، كابن ماجو ِف سننو، باب حجة رسوؿ ِْٕٓ( برقم )ُِٔ/ٓالعمل ِف اإلىبلؿ )
(، ُّٖٔ( برقم )ُٓٔ/ُ)(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ َّْٕ( برقم )َُِِ/ِ) اهلل 

 كدل خيرجاه، كلو شاىد صحيح على شرطهما". قاؿ: "ىذا حديث صحيح اإلسناد...ك 

 (. َُٓ/ِ. انظر: ضعيف أِب داكد )-ر٘نو اهلل-كقد ضعفو األلباين      
 ( سقط من )ح، ظ، ـ(.ُ)

متصل بذم اٜنليفة. ينظر: فتح البارم البن ىو كادم العقيق، كىو : الوادم اٞنبارؾ (ِ)
 (.ِّٗ/  ّ(، فتح البارم البن حجر )ِّْ/  ّرجب )

 ( ِف )ـ(: "ك".ّ)

« العقيق كاد مبارؾ: »( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب قوؿ النِب ْ)
 .-رضي اهلل عنهما-( من حديث ابن عمر ُّْٓ( برقم )ُّٓ/ِ)

 ( سقط ِف )ظ( ك )ـ(. ٓ)

( أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنٌج، باب من بات بذم اٜنليفة حَّت أصبح ٔ)
 (.ُْٔٓ( برقم )ُّٖ/ِ)

( برقم ِْٖ/ِكأخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنٌج، باب التلبية كصفتها ككقتها )  
 (، كاللفظ لو.ُُْٖ)

 ( ِف )ظ(: "فيو".ٕ)
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فيو التصريح ( ِ)؛ )فإٌف((ُ)(من غًن الفريضة ِنبلؼ ما مٌر من حديث أنس )
( ّ)/ب[ الفريضة، كمن حديث السنن؛ فإٌف فيو الصبلة )ك(ٔٔبأهنما من ]

 الصادقة بكل.
كيندب أف يقرأ ِف األكذل بعد الفآنة الكافركف، كِف الثانية بعدىا 

اٞنيقات إف كاف مثىٌ مسجد، مثي إذا صلى نول ( ٓ)سجد(ّن )كأف يكونا(ْ)اإلخبلص
 .(ٕ)مستقببلن للقبلة؛ ٝنرب ِف ذلك ركاه البخارم ((ٔ)مع النّية والّسير) اإلحراـ كلىٌب 

كبلمو أٌف األفضل للراكب أف حيـر إذا انبعثت بو دابتو بأف وأفهم  
لطريقها، أف حيـر إذا توٌجو  (ٖ)استوت بو قائمة كتوجهت لطريق مكة، )كللماشي(

 .(ٗ)لئلتباع ِف األكؿ؛ كقياسان عليو ِف الثاين

                                 
 ( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(. ُ)

 ( ِف )ظ(: "بأف".ِ)

 ِف )ظ( )ح( )ـ(.  ( سقطّ)

( أف ْٖسك ص )اناٞنِف  -ر٘نو اهلل-(. كذكر األلباين ّْٗ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ْ)
صبلة ركعتٌن لئلحراـ كقراءة سوريت اإلخبلص كالكافركف فيها من بدع اٜنج اليت ال 

 دليل عليها.

 سجد".اٞن يكوف (: "أفـ)األصل ك( ِف ٓ)

 ( ِف األصل: "كالسرت".ٔ)

بذلك إذل ما أخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنٌج، باب اإلىبلؿ من ( يشًن ٕ)
-(. كفيو: "...كقاؿ عبيد بن جريج، البن عمر ُُٔ-َُٔ/ِالبطحاء كغًنىا )

: رأيتك إذا كنت ّنكة أىل الناس إذا رأكا اٟنبلؿ، كدل هتل أنت حَّت -رضي اهلل عنهما
 «.ث بو راحلتويهٌل حَّت تنبع دل أر النِب »يـو الرتكية، فقاؿ: 

 ( ِف )ـ(: "كاٞناحي".ٖ)

(، أسىن ِّٖ/ُ(، إخبلص الناكم )ُِْ/ٕ(، اَّموع )ُِٖ/ْ( ينظر: البياف )ٗ)
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 (ِ)((ٞنا أىللنا أف ٥نـر إذا توجهنا مسلم: ))أمرنا رسوؿ اهلل ( ُ))كركل(
ّنكة،  (ّ)/كيستثىن من ذلك ما يأيت من أف اإلماـ يسٌن لو أف خيطب يـو السابع

؛ ألنو إَّنا يكوف ِف اليـو الثامن (ْ)كأف حيـر قبل اٝنطبة فيقدـ إحرامو على سًٍنه
 .(ٓ)ذكره اٞناكردم

( ٖ)، كقاؿ األذرعٌي: "]ك[(ٕ()ٔ)قاؿ ِف اَّموع: "كىو غريب ١نتمل"

 . (ُُ()َُ)غًنه ينازعو"( ٗ))إطبلؽ(
كماشيان  (ُْ)كراكبان  (ُّ)كغًنه )قائمان كقاعدان(( ُِ)كندبا لىٌب احملـر )الطاىر(

                                 
 (.ّْٕ/ُاٞنطالب )

 ( ِف )ظ( )ح(: "ركل".ُ)

( برقم ِٖٖ/ٌِج، باب بياف كجوه اإلحراـ... )( أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنِ)
(ُُِْ.) 

 /ب/ح[.ِٖٖهناية ] (ّ)
 ( ِف األصل: "سرته".ْ)

(، ّْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُّ/ْ(، هناية اٞنطلب )ُٕٔ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ٓ)
 (.ِّٕ/ِمغين احملتاج )

 ( ِف األصل: "كالسرت".ٔ)
 (.ِٖ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٕ)
 )ح(. ( سقط من )ظ(ٖ)

 ( ِف )ـ(: "إطبلقو".ٗ)

 ( ِف األصل: "كالسرت".َُ)

 (.ِّٕ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٕ/ِ( ينظر: مغين احملتاج )ُُ)
 ( ِف )ـ(: "الظاىر".ُِ)

 ( ِف )ـ(: "قاعدان كقائمان".ُّ)

 ( ِف )ظ(: "أك".ُْ)
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بفتح ( في كّل صعود وىبوط)اإلكثار منها  (ِ) يتأٌكد )لو(( و)، (ُ)/ِف كٌل حاؿ
كًبضىمًٍّو مصدر، ككل منهما صحيح ىنا، ذكره ( ّ)أكٟنما اسم ٞنكاف الفعل )منها(

أك غًنىم كافرتاؽ ( ْ)من ٥نو اجتماع ]برفقة[ (حادث)كل ( و)ِف اَّموع. 
كنزكؿ كفراغ من صبلة قبل تسبيحها كأذكارىا فيما يظهر كوب ر ( ٓ)أ/[ )ك(ٕٔ]

كيكره ِف  (ٔ)كإقباؿ ليل أك هنار كىبوب ريح كزكاؿ مشس اقتداء بالسلف ِف ذلك
 .(ٕ)مواضع النجاسات

كىو  ،(ٖ)كُنث األذرعي ٓنرديها حاؿ قضاء اٜناجة ٞنا فيو من سوء األدب
اجة، كما قالو ىنا لكنو ٢نالف لصريح كبلمهم السابق ِف قضاء اٜن ،كجيو

ٌ( (ٗ))مبين(  .(َُ)على ما مٌر عنو )مثى
( ُُ)كاٞنسجد اٜنراـ ]كمسجد اٝنيف[(مسجد)يستحٌب ِف كٌل  (و)

لقدـك ( في طواؼٍ )( ُِ)(ال؛ اقتداء بالسلف ِف ذلك أيضان )كمسجد إبراىيم 
                                 

 /أ/ـ[.ّٗهناية ] (ُ)
 ساقط من األصل.  (ِ)

 ( سقط من )ـ( كِف )ظ( )ح(: "منهما".ّ)

 ساقط من األصل.  (ْ)

 ( سقط ِف )ظ(.ٓ)

 (.ُّٓ/ِ(، الغرر البهية )َِْ/ٕ(، اَّموع )َِٔ/ٕالعزيز )ينظر: فتح ( ٔ)

 (.ِّٖ/ِ(، مغين احملتاج )ُّٔ/ِ(، الغرر البهية )ِِٔ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٕ)

 (.ِّٕ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )ٖ)

 ( ِف األصل: "مشفى".ٗ)

 ( سقط ِف )ح(. َُ)

 ن األصل. ساقط م (ُُ)

 ( ِف )ح(: "إال".ُِ)
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 ؛افيهم كسعى بعده فبل يسنٌ  (ِ)ٞنا يوَهو كبلـ أصلو خبلفان  (ُ)غًنه كإفاضة كتطوع
 .(ّ)ألف فيهما أذكارا خاصة

 كغًنَها من أٌف اٞنسجد الذم ما أفهمو كبلـ الشيخٌٍن ( ْ)كالقوؿ )بأف(
إذ  ؛ىو اٝنطأ (ٔ)خطأ، كإَّنا ىو إبراىيم القبيسي مسجد إبراىيم اٝنليل ( ٓ)بعرفة

كتقدير  (َُ()ٗ)سجبل أِب قبيٍ  (ٖ))على(( ٕ)اٞننسوب للقبيسي ىو ]الذم[
نسبتو إذل إبراىيم اٝنليل عليو الصبلة كالسبلـ  (ُ)ال ديتنع ٟنذا أيضان ( ُُ)]بنائو[

                                 
 (.ّْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ٖٗ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ُ)
 (.ِْٓ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ِ)

 (.ُّٔ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ّ)

 ( ِف األصل: "أف".ْ)

 ( ِف )ـ(:" يعرؼ" ِف )ظ(: "نعرفو".ٓ)

ابو: تاريخ مكة اٞنشرفة كاٞنسجد دل أقف على ترٗنة كافية لو، بل قاؿ ابن الضياء ِف كت (ٔ)
( عن األزرقٌي: )إبراىيم القبيسيً إٍنسىاف  ُْٖاٜنراـ كاٞندينة الشريفة كالقرب الشريف ص)

 كىافى ِف جبل أِب قبيس يٍسأىؿ ًعٍنده(.

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.ٕ)

 ( ِف )ـ(: "حيل".ٖ)

: اٛنبل اٌلذم يشرؼ على الٌصفا إذل الٌسويداء إذل اٝنندمة، جبل أدكن جبل أِب قبيس (ٗ)
قبيس  كإَّنا ٚنى بأِب أميل إذل البياض، ىف رأسو منار، ككاف يسٌمى ِف اٛناىلية األمٌن،

قبيس فنسب إليو ذلك اٛنبل، كىو  ألف رجبل كاف يسكنو على قدًن الدىر يكىن بأِب
 يقابل من مكة كيقابل من الكعبة الركن األسود. أقرب اٛنباؿ إذل اٞنسجد اٜنراـ،

 (.ٓ(، االستبصار ِف عجائب األمصار ص)َُْ/ُينظر: اٞنسالك كاٞنمالك للبكرم )      

(، مغين ّْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َُٕ/ٖ(، اَّموع )ّٔٓ/ٕالعزيز )ينظر: فتح ( َُ)
 (.ِٗٓ/ِاحملتاج )

 ساقط من األصل. (ُُ)
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 ِف كبلـ األزرقي كغًنه، إما ألنو بناه قبل ذلك مث هتدـ أك ألنٌو  (ِ)اٞنصرح ]ُّا[
 .(ْ)أنذه مصٌلى للناس( ّ)صٌلى فيو، )أك ألنو(
/ب[ بل ٕٔ] بية رسوؿ اهلل تل( ٔ)أف ال يزيد )على( (ٓ))كاالختيار(

كىي كما ِف الصحيحٌن ))لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك،  (ٕ)يكررىا
، فقد  (َُ)يكره (ٗ)/فإف زاد دل( ٖ)((إٌف اٜنمد كالنٍّعمة لك كاٞنلك، ال شريك لك

يزيد كما ِف مسلم "لبيك كسعديك كاٝنًن  -رضي اهلل عنهما–كاف ابن عمر 
 .(ُُ)"بيديك كالرغباء إليك كالعمل

                                 
 .( ِف )ظ(: "دينع"ُ)

 ساقط من األصل.  (ِ)

 .( ِف األصل: "كألنو"ّ)

 (.ّْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ْ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كاألحب"ٓ)

  .( سقط من )ـ(ٔ)

 (.ِْٔ/ٕ(، اَّموع )ْْٕ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٕ)

(، ُْٗٓ( برقم )ُّٖ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب التلبية )ٖ)
( ِْٖ، ُْٖ/ِو، ِف كتاب اٜنج، باب التلبية كصفتها ككقتها )كمسلم ِف صحيح

 .-رضي اهلل عنهما-( من حديث ابن عمر ُُْٖبرقم )

 . /ب/ظ[ِِٖهناية ]( ٗ)
 ة الطالبٌنركض(، ِٕٕ/ُ(، اٞنهذب )ُٗ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ِِّ/ِ( ينظر: األـ )َُ)

 (.ْْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّْ/ْ(، البياف )ُّٓ/ِ)

، ُْٖ/ِمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب التلبية كصفتها ككقتها ) ( أخرجوُُ)
(، كلفظو: قاؿ نافع: كاف عبد اهلل رضي اهلل عنو يزيد مع ىذا: ُُْٖ( برقم )ِْٖ

 «. لبيك لبيك، كسعديك، كاٝنًن بيديك لبيك، كالرغباء إليك كالعمل»
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لطيفة على اٞنلك، كأف يقوؿ إذا رأل ما  (ُ))ككقفة( (ًإفَّ )كيسٌن كسر 
كأف يكٌرر التلبية ٗنيعها ثبلثان،  (ِ)العيش عيش اآلخرة" عجبو أك يكرىو: "لبيك إفٌ ي

، كأف تكوف صبلة التشهد كبصوت على النٌِب  -بعد فراغها-ثبلثان، كأف يصلي 
أخفض من صوت التلبية، كأف يسأؿ اهلل تعاذل اٛننة كرضوانو، كيستعيذ بو من 

 .(ْ)أثناء تلبيتوكأف ال يتكلم ِف  (ّ)/النار، كأف يدعو ّنا أحب
، كمن ال حيسن التلبية (ٔ()ٓ)، يرٌد السبلـ ندبان كإف كره التسليم )عليو(نعم 

، كىل جيوز للقادر كجهاف كتسبيح الصبلة، كقضيتو اٜنرمة (ٕ)بلسانو بالعربية يلِب
 .(ٖ)كالذم يتجو خبلفو كالفرؽ بٌن الصبلة كغًنىا كاضح

ُنيث ال يتعبو  (لرجل)ُّا ِف دكاـ اإلحراـ ( برفع صوت)ية التلب (ٗ)كتندب
فأمرين أف آمر أصحاِب أف  عليو الصبلة كالسبلـٞنا صٌح: ))أتاين جربيل  ؛(َُ)الرفع

 .(ُُ)((يرفعوا أصواهتم باإلىبلؿ

                                 
 ( ِف األصل: "كقفو".ُ)

(، اٜناكم الكبًن ْٕ/ٗ) مع األـ ٞنزين(، ٢نتصر اِّّ، ُّّ/ِ( ينظر: األـ )ِ)
 (.ّْْ/ُ(، الغاية القصول )ّّٖ/ّالعزيز )فتح (، ُٗ/ْ)

 /ب/ـ[.ّٗهناية ] (ّ)
 (.ِّٗ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّْ/ْ( ينظر: البياف )ْ)

 ( ِف )ظ(: "إليو".ٓ)

 (.َِٔ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٔ)
 (.ِّٗ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٕ/ُٞنطالب )(، أسىن اُْْ/ْ( ينظر: البياف )ٕ)
 (.ِّٗ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٔ/ٕ( ينظر: اَّموع )ٖ)

 ( ِف )ـ(: "كيندب".ٗ)

 (.ِْٓ/ٕ(، اَّموع )َِٔ/ٕ(، العزيز )ِّٗ/ْ( ينظر: هناية اٞنطلب )َُ)

 جاء ِف رفع الصوت بالتلبية كتاب اٜنج، باب ماِف  ، سننو( أخرجو الرتمذم ِف ُُ)
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 .(ُ)((كصٌح: ))أفضل اٜنج العىج  كالثَّج  
 .(ِ)/أ[ رفع الصوتٖٔكالعٌج: ّنهملة مفتوحة فجيم مشددة ]

ُّا ِف ( ْ)، أٌما رفع صوتو(ّ)كالثٌَّج: ّنثلثة فجيم كذلك: إسالة الدماء
 يسمع نفسو فقط كما مٌر. فبل يسٌن؛ بل  (ٓ))االبتداء باإلحراـ(

، كإَّنا حـر أذاهنا (ُ)جهرت كره( ٔ)كاٞنرأة كمثلها اٝننثى تسمع نفسها فقط، فإف

                                 
(، كابن ماجو ِف سننو ، كتاب اٞنناسك ، باب رفع الصوت ِٖٗ) رقم( بُّٖ/ِ)

( برقم ُُِ/ٗ) (، كابن حباف ِف صحيحوِِِٗ) ( برقمٕٓٗ/ِ) بالتلبية
 ستدرؾاٞن، كاٜناكم ِف (َِٔٓ( برقم )ِٖٓ/ّ) ، كالدارقطين ِف سننو(َِّٖ)
بية ، باب رفع الصوت بالتلرلصغ، كالبيهقي ِف السنن ال(ُِٓٔ( برقم )ُٗٔ/ُ)
 .. من حديث خبلد بن السائب األنصارم عن أبيو(ُِّٓ( برقم )ُُٓ/ِ)

قاؿ أبو عيسى الرتمذم: حديث حسن صحيح. كقاؿ اٜناكم: أسانيده كلها       
 .(َّٖ( برقم )ّْٖ-ِْٖ/ِالسلسلة الصحيحة )صحيحة، كصححو األلباين ِف 

 ضل التلبية كالنحركتاب اٜنج، باب ما جاء ِف فِف  ، سننو( أخرجو الرتمذم ِف ُ)
(، كابن ماجو ِف سننو، كتاب اٞنناسك ، باب رفع الصوت ِٕٖ)( برقم ُُٖ/ِ)

، (ُٓٓٔ) ( برقمَِٔ/ُ) ستدرؾاٞن(، كاٜناكم ِف ِِْٗ) ( برقمٕٓٗ/ِ) بالتلبية
، من حديث أِب بكر الصديق: أف (َُٕٗ) ( برقمٔٔ/ٓ) كالبيهقي ِف السنن الكربل

صححو اٜناكم، ك  أفضل ؟ قاؿ ))العج  كالثَّج ((.سئل أم األعماؿ  رسوؿ اهلل 
  (.ََُٓ) ( برقمْٕٖ-ْٖٔ/ّالسلسة الصحيحة )األلباين حسنو ك 

 .(ِٕٗ/ُ(، غريب اٜنديث للقاسم بن سبلـ )ٕٔ/ُينظر: العٌن ) (ِ)

(، غريب اٜنديث البن قتيبة ِٕٗ/ُينظر: غريب اٜنديث للقاسم بن سبلـ ) (ّ)
(ِ/ّْٓ). 

 صوتو".( ِف )ظ(: "الْ)

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ابتداء االحراـ".ٓ)

 ( ِف )ـ(: "كإف".ٔ)
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 تلبية غًنه. (ِ)/لؤلمر باإلصغاء إليو كما مٌر، كىنا كل أحد مشتغل بتلبية نفسو عن
، سواء اٞنسجد كغًنه (ّ)كيكره رفع يضٌر بنحو قارئ أك نائم أك ميصلٌ 

 .(ٓ)ا يظهرذلك فيم( ْ))ِف(
كالقصد بػػػػػ)لبيك(، كىو مصدر مضاؼ: اإلجابة لدعوة اٜنج ِف قولو 

(ڎ ڈ ڈ ژ)  تعاذل:
 ، مأخوذ من لٌب باٞنكاف لب كألب بو إلبابا(ٔ)

 .(ٖ)ةعلى طاعتك إقامة بعد إقام( ٕ)إذا قاـ بو كمعناه: أنا مقيم
اٜناج قبل الوقوؼ لئلتباع؛ كلكثرة ما حيصل لو من ( دخل مكة)ندبا ( و)

إلمامهم أف يفعل كما  فإف توجهوا للوقوؼ قبل دخوٟنا سنٌ  ،السنن اآلتية
 منٍ  ،هائكٚنيت بذلك لقلة ما، (َُ)الطربم قالو احملبٌ  ،ُّا لو دخلها( ٗ))فعل(
لؤلحاديث  ؛(ُ)ألرضو، كىي أفضل اضرع أمٍّ  (ُُ)الفصيل كٌ تما :قوٟنم

                                 
 (.ّٗٓ/ُ(، مغين احملتاج )ْْٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٓ/ٕ( ينظر: اَّموع )ُ)

 /أ/ح[.ِٖٗهناية ] (ِ)
 ( ِف )ظ(: "أك متصل".ّ)

 ( زيادة ِف األصل: "ِف غًنه".ْ)

 (.ِّٕ/ّ)(، هناية احملتاج ُّٔ/ِ( ينظر: الغرر البهية )ٓ)

 (.ِٕ( سورة اٜنج، اآلية )ٔ)

 ( ِف )ـ(: "مقدًن" كِف )ظ(: "مقدـ".ٕ)

(، الزاىر ِف غريب ألفاظ الشافعي ُٔ/ّينظر: غريب اٜنديث للقاسم بن سبلـ ) (ٖ)
(ُ/ّٔ). 

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يفعل".ٗ)

 (.َِْ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْ/ٖ( ينظر: اَّموع )َُ)

عن أمو، كقد يقاؿ ذلك ِف البقر أيضا. ٢نتار الصحاح  كلد الناقة إذا فصل: الفصيل (ُُ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

320 

 .كغًنه (ٓ)النزاع كما قالو ابن عبد الربٌ  (ْ)اليت ال تقبل( ّ()ِ))الصحيحة(
( ٖ)حَّت )من(( ٕ))أفضل(( ٔ))فإهنا( ت أعضاء النِب نعم الرتبة اليت ضمٌ 

 .(ٗ)العرش

                                 
 (.ُْٔ/  َّ(، تاج العركس )َِْ)

 (.ْٗٔ/ٕ( ينظر: اَّموع )ُ)

 ( سقط ِف )ظ(.ِ)

كىو كاقف  أنو ٚنع النِب  –رضي اهلل عنو–عبد اهلل بن عدم بن اٜنمراء ( حديث ّ)
احلتو ّنكة يقوؿ: )كاهلل إنك ٝنًن أرض اهلل، كأحب أرض إذل اهلل، كلوال أين على ر 

ِف   سننو( ركاه الرتمذم كالنسائي كغًنَها، ذكره الرتمذم ِف أخرجت منك ما خرجت
 كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح. (ِّٓٗ( برقم )َِٕ/ٔ) كتاب اٞنناقب

 ( ِف )ظ(: "يقبل".ْ)

 (.َِٗ/ِ) التمهيد( ينظر: ٓ)

 .  زيادة ـ )ح، ظ، ـ( (ٔ)

 ساقط من األصل.  (ٕ)

 . زيادة ـ )ح، ظ، ـ( (ٖ)

، كدل أجد من ذكره إال القاضي عياض ِف كتابو: الشفاء -ر٘نو اهلل–ىكذا أكرده اٞنؤٌلف ( ٗ)
(، كنقلو عنو اٜنطٌاب اٞنالكٌي ِف مواىب اٛنليل ُِّ/ِصطفى )بتعريف حقوؽ اٞن

(، كالنفراكم ِف الفواكو الدكاين ِّٗ/ِ(، كاٝنطيب الشربييٌن ِف مغين احملتاج )ّْْ/ّ)
عن الرتبة اليت دفن فيها  -ر٘نو اهلل–(، كقد سئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ِِْ/ُ)

كأما "الرتبة" اليت  جد اٜنراـ؟ فأجاب:النِب صلى اهلل عليو كسلم ىل ىي أفضل من اٞنس
فبل أعلم أحدا من الناس قاؿ إهنا أفضل من اٞنسجد اٜنراـ أك  دفن فيها النِب 

اٞنسجد النبوم أك اٞنسجد األقصى؛ إال القاضي عياض. فذكر ذلك إٗناعا كىو قوؿ دل 
جد. كأما أفضل من اٞنسا يسبقو إليو أحد فيما علمناه. كال حجة عليو بل بدف النِب 

ما فيو خلق أك ما فيو دفن فبل يلـز إذا كاف ىو أفضل أف يكوف ما منو خلق أفضل. 
فإف أحدا ال يقوؿ إف بدف عبد اهلل أبيو أفضل من أبداف األنبياء فإف اهلل خيرج اٜني من 
اٞنيت كاٞنيت من اٜني. كنوح نِب كرًن كابنو اٞنغرؽ كافر كإبراىيم خليل الر٘نن كأبوه آزر  
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 ،كلو حبلال على األكجو( ُ)/ب[ )قصد دخوٟنما(ٖٔكندبا دخلها من ]
كن ِف تكإف دل  كىي الثنية العليا ،كالتنوين كاٞندٌ بفتح الكاؼ ( داءمن ثنية كَ )

عرج إليها قصدا كما قالو  ؛ ألنو (ّ)خبلفان للرافعي (ِ)كما صٌوبو النوكم  نطريقه
حكمة الدخوؿ من   ِف الغسل بذم طول بأفٌ  ما مرٌ  (ٓ)كفارؽ )ىذا( (ْ)اٛنويين

 (ٕ)/(ٔ)وؾ غًنىا، كحكمة )الغسل كىي النظافة(اآلتية غًن حاصلة بسل ءكدا

أك ( ٗ)بذم طول ديرٌ  (ٖ)ءحاصلة ِف كل موضع مث اٞنعرج للدخوؿ من كدا
فإف أخر غسلو إذل ذلك ندب لو من ذم طول كإف اغتسل قبل  ،(َُ)اُّيقار 

أك قصده  ،فهو عند التعريج (ُُ)من مثل مسافة ذم طول حصل السنة التعريج
                                 

األنبياء كال  . كالنصوص الدالة على تفضيل اٞنساجد مطلقة دل يستثن منها قبوركافر
قبور الصاٜنٌن. كلو كاف ما ذكره حقا لكاف مدفن كل نِب بل ككل صاحل أفضل من 
اٞنساجد اليت ىي بيوت اهلل فيكوف بيوت اٞنخلوقٌن أفضل من بيوت اٝنالق اليت أذف اهلل 

ينظر:  وؿ مبتدع ِف الدين ٢نالف ألصوؿ اإلسبلـ.أف ترفع كيذكر فيها اٚنو كىذا ق
 (.ّٖ-ّٕ/٠ِٕنموع الفتاكل )

  .( سقط من )ـ(ُ)

 (. ٓ/ٖ( ينظر: اَّموع )ِ)
 (. ِٖٔ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ّ)

 (. ِٕٔ/ْ( ينظر: هناية اٞنطلب )ْ)

 .( سقط ِف )ظ( )ح( ٓ)

 ".ِف )ح(: "النظافة الغسل كىي (ٔ)

 /أ/ـ[.َْهناية ] (ٕ)
 .ِف األصل: "كل"( ٖ)

 .( قولو: "طول" مكررة ِف األصلٗ)

 .ا"هن(: "يقار ـ( ِف )َُ)

 ( سقط ِف )ظ(. ُُ)
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بل  نألجل الغسل ؛كقبل ذلك ليس مأموران بالتعريج ،لو الغسل من ذم طول يسنٌ 
 .(ُ)ألجل الدخوؿ

من قصد اٝنركج من مكة لقصد اإلتياف بنسك أك غًنه ( خرج)ندبان ( و)
لكن قاؿ ( ّ) (ِ)/حَّت اٜناج الذاىب إذل عرفة على ما قالو بعض األصحاب

بضٌم الكاؼ كالقصر كالتنوين، كىي  (ىدكُ  من ثنّية)غريب بعيد ( ْ)م )إنو(النوك 
 .(ٕ)، ركاه الشيخاف(ٔ)لئلتباع (ٓ)الثنٌية السفلى عند جبل قعيقعاف

أخرل،   (ٖ)الذىاب من طريق كاإلياب )من( ،كاٞنعىن فيو كِف الدخوؿ ما مرٌ 
/أ[ ٗٔلو الطريقاف، كخصت العليا بالدخوؿ ] (ٗ)دكما ِف العيد كغًنه لتشه

                                 
 (.ْ/ٖ(، اَّموع )ُّٕ/ِ)البهية ( ينظر: الغرر ُ)

 . /أ/ظ[ِّٖهناية ]( ِ)
( ىذا كبلـ الصيدالين كموافقيو كالقاضي حسٌن كالفوراين كإماـ اٜنرمٌن كالبغوم كاٞنتورل. ّ)

 (. ٓ/ٖع )ينظر: اَّمو 

 ( سقط ِف )ح(. ْ)

: يقع أسفل مكة عند ذم طول بقرب شعب الشافعيٌن عند باب ( جبل قعيقعافٓ)
 الشبيكة، كيعرؼ بريع الرساـ اآلف.

 .(َُُ/ْ(، هتذيب األٚناء )ّٕٗ/ْينظر: معجم البلداف )  
 (.َِْ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ٓ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٔ)

كاف   ))أفَّ رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنهما-( ركل الشيخاف عن ابن عمر كعائشة ٕ)
خرجو البخارم ِف صحيحو،  ((، أيدخل مكَّة من الثنية العليا كخيرج من الثَّنيَّة السفلى

(، كمسلم ِف صحيحو،  ُٕٓٓ( )ُْٓ/ِكتاب اٜنج، باب من أين يدخل مكة )
 (. ُِٕٓ( برقم )ُٖٗ/ِكتاب اٜنج، باب استحباب دخوؿ مكة من الثنية العليا )

 ( ِف )ـ(: "ِف".ٖ)

 ( ِف )ظ(: "ليشهد".ٗ)
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١نٌل  (ِ)كاٝنارج عكسو؛ كألف العليا )ىي( (ُ)لقصد الداخل موضعا عارل اٞنقدار
گ گ گ گ ڳ )  بقولو: (ّ)-عليو الصبلة كالسبلـ-دعاء إبراىيم 

(ڳ
الدخوؿ  (ٕ)، )فكاف((ٔ()ٓ)، كما ركم عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما((ْ)

الداخل منها يكوف مواجها ( ٖ)منها أبلغ ِف ٓنقيق استجابة دعاء إبراىيم، )كأف(
لو بعد لباب الكعبة كجهتو اليت ىي أفضل اٛنهات، كاألفضل دخوٟنا هنارنا، كأكٌ 

مشقة، كدل خيف تنجس رجلو، ( ٗ)صبلة الفجر، كماشيا، كحافيا إف دل تلحقو
جوارح، كمع الدعاء كالتضرع كاجتناب اٞنزا٘نة كاإليذاء كِنشوع قلب، كخضوع 

 يزا٘نو.( َُ)كالتلطف )ّنن(
أشبو بالتواضع ( ُِ)ِف بقية الطريق ىنا( ُُ)كفارؽ اٞنشي )ىنا اٞنشي(

                                 

 ( ِف األصل: "القدر".ُ)

 ( ِف )ـ(: "ِف".ِ)

  (.ِٕٓ/ّتاج )هناية احمل( ينظر: ّ)

 (.ّْ( سورة إبراىيم، اآلية )ْ)

 ( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(. ٓ)

ۉ ې ې ) كتاب األنبياء، باب قوؿ اهلل تعاذل:ِف  ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ٔ)

(، من حديث سعيد بن جبًن عن ّّْٔ( برقم )ُِْ/ْ[ )ُِٓ]البقرة: (ې ېى
 أىلو ِف مكة.الطويل ِف قصة إبراىيم ك  -رضي اهلل عنهما-ابن عباس 

 ( ِف )ظ(: "ككاف".ٕ)

 ( ِف )ح(: "ألف" كِف )ـ( )ظ(: "كألف".ٖ)

 ( ِف )ظ( )ـ( )ح(: "يلحقو".ٗ)

 ( ِف )ـ(: "ٞنن".َُ)
 ( سقط ِف )ـ(. ُُ)

 ( زيادة ِف )ظ( )ح( )ـ(: "بأنو ىنا".ُِ)
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كألف الراكب ِف الدخوؿ متعرض لئليذاء بدابتو ِف  ؛(ِ)مهم( ُ)كليس فيو )فوات(
 .(ْ)ك٥نوه (ّ)ِف ىودجها الدخوؿي  كاألفضل للمرأة كمثلها اٝننثى ،الز٘نة

عن النِب ( ثربما أُ )الداخل ( دعا)ندبا ( و)
أك عن أحد من  (ٓ)

( للقاء البيت) ،(ٕ)كلو من طريق ضعيف ك٥نوه -رضي اهلل عنهم– (ٔ))أصحابو(
 ،أك كصل حملل يقع عليو إذا كاف أعمر أك ِف ٥نو ظلمة ،اٜنراـ إذا كقع بصره عليو

/ب[ ٗٔ] (ٖ)كاستحضار ما ديكنو من اٝنضوع كالذلة كاٞنهابةفيقوؿ بعد رفع يديو 
بإسناد منقطع كىو: ))اللهم زد ىذا البيت تشريفان  كاإلجبلؿ ما نقل عنو 

( ُِ)مو ٣نن حجو )ك(ككرَّ  (ُُ)/فوكزد من شرَّ ( َُ)كتكرديان( كمهابة (ٗ)/)كتعظيمان 

 -رضي اهلل عنو–نقل عن عمر ، كما (ُ)(((ُْ))كبرا( (ُّ)تشريفان )كتعظيمان كتكرديان(

                                 
 ( ِف )ـ(: "تفويت".ُ)

 ( سقط ِف )ح(. ِ)

: ١نمل لو قبة حيملو اٛنمل، كانت النساء -كسكوف الواك بفتح اٟناء كالداؿ-اٟنودج  (ّ)
 (.ْٔٗ(، معجم لغة الفقهاء )ص: ٕٔٗ/  ِتركب فيو. ينظر: اٞنعجم الوسيط )

 (.ُِْ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ٕ/ٖ( ينظر: اَّموع )ْ)

كاف يقوؿ عند   نِب ( فمن دعائو ما ركاه جعفر بن ١نمد عن أبيو عن جده أف الٓ)
 (.دخولو: )اللهم البلد بلدؾ، كالبيت بيتك، جئت أطلب ر٘نتك كأـؤ طاعتك

 ( ِف )ـ(: "الصحابة".ٔ)

، كمنك ( فمن ذلك ما ركم أف عمر كاف إذا نظر إذل البيت قاؿ: )اللهم أنت السبلـٕ)
 (.السبلـ، فحينا ربنا بالسبلـ

 ( ِف األصل كظ: "اٞنهانة" كاٞنثبت ىو الصواب.ٖ)

 /ب/ح[.ِٖٗهناية ] (ٗ)
 ( ِف )ظ(: "كمهانة".َُ)

 /ب/ـ[.َْهناية ] (ُُ)
 ( ِف األصل ك )ظ( )ح(: "أك"ُِ)

 )ظ( )ح( )ـ(: "تكرديان كتعظيمان" ( ِفُّ)

 ( سقط ِف )ح( ُْ)
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نا نا ربٌ كىو "اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ فحيٌ  بإسناد ليس بالقومٌ 
 .(ِ)بالسبلـ"

اٜناكم ِف ( ْ)، )كعرب((ّ)كأبدؿ ِف الركضة كأصلها )كرمو( بػػػ)عظمو("
، كاحملافظة على الوارد (ٕ)اعتمر( ٔ)بدؿ أك )ِف أك(( ٓ)نسخ كشركحو بالواك )ك(

السبلمة من  :كثانيان كثالثان  ،ذك السبلمة من النقائص :السبلـ أكالن  أكذل، كمعىن
 .(ٖ)اآلفات

                                 

(، من ّٕ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ُِٓ( أخرجو الشافعي مسنده ص )ُ)
حديث ابن جريج مرسبلن ُّذا ، كأشار البيهقي كاٜنافظ إذل تضعيفو، كأعلو ابن 

 الصبلح باالنقطاع كالعضل.

(، ّٕ-ّٔ/ّ(، نصب الراية )ٖ/ٖ(، اَّموع )ّٗٔ/ِمشكل الوسيط ) :ينظر     
 (. ِِْ/ِتلخيص اٜنبًن )

( من ّْٕ/ّ(، كابن أِب شيبة ِف مصنفو )ّٕ/ٓ( أخرجو البيهقي ِف السنن الكربل )ِ)
 طريق سعيد ابن اٞنسيب.

 (: كإسناده ليس بالقوم .ُُ/ٖقاؿ النوكم ِف اَّموع )     

عمر "اللهم ..." فحسن لثبوتو : كإف دعا بدعاء (ُٗ)ناسك صاٞنكقاؿ األلباين ِف      
 . كقاؿ ِف اٜناشية: ركاه البيهقي بإسناد حسن.-رضي اهلل عنو-عنو 

 (.ّْٓ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ِٔٔ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ّ)

 .( ِف )ـ(: "كغًن"ْ)

 .( سقط ِف )ظ( )ـ( )ح(ٓ)

 ( سقط ِف )ـ(.ٔ)

 (. ِّٗ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٓ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ٕ)
(، غريب اٜنديث البن اٛنوزم َٕ(، ٓنرير ألفاظ التنبيو )ص ِٗ( ينظر: الزاىر ص )ٖ)

(ُ/ْْٗ.) 
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لو أف يدعو بعد ذلك ّنا أحٌب من اٞنهمات، كأَهها: اٞنغفرة كأف  كيسنَّ 
ال  كاآلف ،(ِ)يراه من رأس الردـ (ُ)يدعو كاقفان كالبيت كاف الداخل من الثنية العليا

بل لكونو  ؛ال ِف رأس الردـ لذلك ،يرل إال من باب اٞنسجد فالسنة الوقوؼ فيو
الدعاء يسٌن لو دخوؿ اٞنسجد من باب بين  (ّ)موقف األخيار، مث بعد ]فراغو من[

؛ كألنو من جهة (ٓ()ْ)شيبة كإف دل يكن ِف طريقو لئلتباع، صححو ]البيهقي[
 .(ٔ)الباب كىي أفضل اٛنهات

(( ٕ)]بين[ خرج من باب نو كركل أيضان أ ، كِف (ٗ)إذل الصفا( ٖ))٢نزـك
، (َُ)ى اآلف بباب العمرة/أ[ اٞندينة، كىو اٞنسمٌ َٕإذل ] من باب بين سهم :ركاية

                                 

القسم العلوم ّنكة اٞنكرمة ٣نا يلي اٞنقابر، كيسمى اٞنعبل. ينظر: اٞنعادل : الثنية العليا (ُ)
 (.ُٔٓ/  ْيب اٜنديث كاألثر )(، النهاية ِف غر ٖٕاألثًنة ِف السنة كالسًنة )

برفعو حَّت إذا جاء  -ر٘نو اهلل  -أمر اٞنهدم  ،ىو موضع ِف أعلى البلد: رأس الردـ (ِ)
 (.ٕٕ)صذل ٠نراه. ينظر: رحلة ابن جبًن إالسيل عرٌج عن ذلك الردـ 

 ساقط من األصل.  (ّ)

  .ساقط من األصل (ْ)

 (.َُٔٔم )( برقُِٕ/ِ( أخرجو البيهقي ِف السنن الصغرل )ٓ)

 (. ُِْ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٗ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ٔ)

 ساقط من األصل.  (ٕ)

"، كىو ٓنريف.ٖ)  ( ِف )ح(: "٠نزـك

( َِٗٗ( برقم )ُُٔ/ِٓف السنن الكربل ) -ر٘نو اهلل-( يشًن إذل ما أخرجو البيهقي ٗ)
خل احملـر من حيث شاء، قاؿ: دخل قاؿ: كركينا عن ابن جريج عن عطاء قاؿ: يد

 من باب بين شيبة كخرج من باب بين ٢نزـك إذل الصفا.  النِب 

 قاؿ البيهقي: "كىذا مرسل جيد".     
(، حاشية قليوِب ُٔٔ/ُفتح الوىاب ) (،ْٕٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( َُ)

 . (َُِ/ِحاشية البجًنمي )



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

327 

على كبلـ بٌينتو ( ُ)ك من باب اٜنزكرةفيسن ٞنن أراد اٝنركج إذل بلده أف خيرج منو أ
 .(ِ)ِف اٜناشية

دخل من باب بين شيبة كدل يكن على طريقو  كقوؿ الرافعي كغًنه: أنو 
على طريق اٞندينة؛ إذ يلـز من ( ْ)الثنية )العليا(( ّ)يناِف ما قالوه أيضان من ]أف[

ى طريقها بباب السبلـ عل( ٓ)ذلك أف يكوف باب بين شيبة، كىو اٞنسمى ]اآلف[
 .(ٔ)أيضان كما ىو مشاىد

غير مريده لدخوؿ )من حٌج )أك( عمرة ( (ٕ)/بنسك أحـر)ندبا  (و)
أـ ال،   (َُ)دخولو لو كحطٌاب (ٗ)سواء تكرر( ٖ)كتحية اٞنسجد ]لدخولو[ (الحـر

كسواء اٞنكي كالداخل لقتاؿ كالرجل كاٜنر كغًنىم كإف دل يأذف السيد  ،كتاجر
اٜنرمة من جهة ال  (ُِ)خبلفا للشارح؛ إذ (ُُ)دخوؿ اٜنـر كالزكج للعبد كاٞنراة ِف

                                 
 ( ِف )ح(: "اٛنوزه".ُ)

 (.ِِْ)اشية اإليضاح صينظر: ح (ِ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ّ)

 ( ِف )ـ(: "األكذل".ْ)

 .( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كِف )ظ(: "إال أف"ٓ)

(، هناية ْْٖ/ُ(، مغين احملتاج )ُِٕ/ٕالعزيز )فتح (، ُِّ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ٔ)
 (.ْٕٔ/ُاٞنطالب )(، أسىن َُ/ٖ(، اَّموع )ِٕٔ/ّاحملتاج )

 . /ب/ظ[ِّٖهناية ]( ٕ)
 . زيادة ـ )ح، ظ، ـ( (ٖ)

 .( ِف )ظ(: "اتكرر"ٗ)

 .( ِف االصل ك )ح(: "كخطاب"َُ)

 (. ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٓ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ُُ)

 .( ِف )ح(: "إف"ُِ)
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لو  أف أحدَها إذا دخل اٞنسجد بغًن إذف ال يسنٌ ( ِ)من جهة أخرل كيلزمو( ُ)تناِف
، كإف  (ّ)التحية، كىو بعيد من اٞنعىن، ككبلمهم: "كيكره تركو" للخبلؼ ِف كجوبو

ف دخوؿ اٜنـر كدخوؿ شركطا كثًنة، كأفاده أ( ْ)كاف القائل بالوجوب يشرتط )لو(
كعلم ٣نا مٌر أٌكؿى الباب أٌف النسك إَّنا يقع تطٌوعا من  (ٓ)مكة ِف ذلك من زيادتو

ىنا ( ٕ)كالصِب؛ إذ ال يتوجو إليهما فرض الكفاية فاٞنراد بالتطوع )بو( (ٔ)/العبد
تركو كإف كاف  (ٗ)/ب[ أنو تطوع من حيث )جواز(َٕ]( ٖ)بالنسبة )إليهما(

من تلبس ( ُُ))إف( :إذ القاعدة كما قالو السبكي ؛قع إال فرض كفايةكقع ال ي
بفرض الكفاية يقع فعلو فرضا كإف سبقو غًنه إليو ما دل يكن ذلك اٞنتلبس بو 

  .هاكمن صلى على جنازة مث أعاد الصبلة عليها بعينٍ   ،(ُِ))معا(

                                 

 .( زيادة ِف )ظ( )ـ( )ح(: "الندب"ُ)

(ِ"  .( ِف األصل: "كيلـز

 (. ْٕٕ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِٖٕ/ٕ(، العزيز )ُٔ/ْياف )( ينظر: البّ)

 ( سقط ِف )ـ(.ْ)

 (.ِّٗ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ٓ)
 /أ/ـ[.ُْهناية ] (ٔ)
  .( سقط ِف )ظ(ٕ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إذل غًنَها"ٖ)

 .( ِف )ح(: "أنو جيوز"ٗ)

  .( ِف )ـ(: "لو، كسقط ِف )ح(َُ)

 .( ِف )ح(: "من أف"ُُ)

 .، )ح(، )ـ(: "معاداص"( ِف )ظ(ُِ)
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ل ثيابو كاكرت  (ِ)تغيًن (ُ)كيندب لو عند دخولو اٞنسجد أف يبدأ قبل ٥نو
كقت طوافو كإال  (ّ)إف كاف غًن معتمر أك حاج دخل )٥نو( ،منزلو بطواؼ القدـك

 .(ْ)فبطواؼ العمرة أك اٜنج
إف قامت ٗناعة مشركعة ِف فرض أك نفل أك ضاؽ كقت فرض أك  ،نعم

على  (ٖ)النفل كذلك قدـ )ذلك(( ٕ)فاتتو (ٔ)كحيتمل بأف، (ٓ)سنة مؤكدة أك راتبة
الطواؼ ال يفوت، كلو دخل كقد  (ٗ)فوتبذلك  ألفٌ  ؛ئوكلو كاف ِف أثنا ،الطواؼ

، كإَّنا قدـ الطواؼ (َُ)منع الناس منو صلى ٓنية اٞنسجد كما جـز بو ِف اَّموع
كٓنيتو الطواؼ؛ كألهنا ( ُُ)عليها فيما مٌر؛ ألف القصد من إتياف اٞنسجد )البيت(

ة اٞنسجد؛ ألهنا ٓني( ُِ)ٓنصل بركعتيو فمن جلس بعد الطواؼ مث صٌلى ركعتيو فاتتو
 قصر. (ُّ)/تفوت باٛنلوس عمدا كإف

                                 
 .( ِف )ظ(: "بنحو"ُ)

 .( ِف األصل ك )ظ( )ح(: "تعبًنِ)

 (.أك كاف عليو فائتة فرض، كإف دل يعص لتأخًنىا) ِف )ح، ظ، ـ( زيادة: (ّ)

 (. ِِْ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٔ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ْ)

 ساقط من األصل.  (ٓ)

 .( ِف األصل: "أف"ٔ)

 .فائتة"( ِف )ـ( )ظ(: "ٕ)

 .( ِف )ح(: "على ذلك" زيادةٖ)

 . (كألَهية التدارؾ فيها، كِف غًن األخًنةِف )ح، ظ، ـ( زيادة: ) (ٗ)

 (. ِِْ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُُ/ٖ( ينظر: اَّموع )َُ)

 ( سقط من )ـ(. ُُ)

 ( ِف )ح(: "فاتت".ُِ)

 /أ/ح[.َِٗهناية ] (ُّ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

330 

 ( قادر على اٞنشي ِف طوافو )كلو امرأةطائف( أم مشى ))ترّجل ندبان  ()و
فالركوب ببل  ،/أ[؛ كألنو أشبو بالتواضع كاألدبُٕ] (ِ)، ركاه مسلم(ُ)(لئلتباع

 كليس ّنكركه كما قالو )الشيخاف( ،عذر كلو على أكتاؼ الرجاؿ خبلؼ األكذل

مردكدة أك بو كمرض ( ْ)، فمنازعة األسنوم )كغًنه فيو((ّ)عن اٛنمهور نقبلن 
قاؿ ألـٌ  كما ِف الصحيحٌن أنو ،  (ٔ)ليستفَّت ال بأس بو( ٓ)كاحتياج إذل ظهوره

ِف حجة  ، كأنو طاؼ راكبان (ٕ)سلمة ككانت مريضة: طوِف كراء الناس كأنت راكبة

                                 
 تباع كلو امرأة ".( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "لئلُ)

( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب جواز الطواؼ على بعًن كغًنه ِ)
ِف  ( من حديث جابر رضي اهلل عنو قاؿ: "طاؼ النِب ُِّٕ( برقم )ِٔٗ/ِ)

؛ ألف يراه الناس كليشرؼ كليسألوه فإف حجة الوداع على راحلتو يستلم اٜنجر ّنحجنو
الناس غشوه" أم ازد٘نوا عليو ككثركا. كِف كتاب اٜنج، باب استحباب الرمل ِف 

 -رضي اهلل عنهما-( من حديث ابن عباس ُِْٔ( برقم )ُِٗ/ِالطواؼ كالعمرة )
كثر عليو الناس،   إف رسوؿ اهلل "...قلت: كما قولك: صدقوا ككذبوا؟ قاؿ: "  كفيو:

 : ىذا ١نمد ىذا ١نمد، حَّت خرج العواتق من البيوت قاؿ: ككاف رسوؿ اهلل يقولوف
 كثر عليو ركب، كاٞنشي كالسعي أفضل".   ال يضرب الناس بٌن يديو، فلما

 (. ُُّ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ٔ/ٖ(، اَّموع )ِٕٓ/ٕالعزيز )ينظر: فتح ( ّ)

 ( ِف )ح(: "فيو كغًنه".ْ)

 ( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "طهوره".ٓ)

 (. ِْٔ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُأسىن اٞنطالب )ينظر: ( ٔ)

باب إدخاؿ البعًن ِف اٞنسجد للعلة  ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج،ٕ)
 ( كغًنه.ْْٔ( برقم )ََُ/ُ)

كأخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب جواز الطواؼ على البعًن كغًنه      
 (.ُِٕٔ( برقم )ِٕٗ/ِ)
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 .(ِ()ُ))فيستفَّت( الوداع ليظهر
القلب من إدخاؿ البهيمة اليت ال يؤمن تلويثها اٞنسجد ( ّ))ِف( :قاؿ اإلماـ

 ، كاعرتضو األسنومٌ (ٓ)فذاؾ، كإال فإدخاٟنا مكركه( ْ)شيء، فإف أمكن )االستيثاؽ(
إف غلب تنجيسهم لو، كإال  (ٔ)أٌف إدخاؿ )اٞنسجد الصبياف حراـ(كغًنه ب
كما فعلو  (ٖ)، كرٌد بأف إدخاؿ البهيمة ىنا إَّنا ىو ٜناجة ]إقامة النسك[(ٕ)فمكركه


 ١نموالن  (َُ)كٟنذا ال يكره إدخاؿ الصبياف احملرمٌن ليطوفوا، كطواؼ اٞنعذكر؛ (ٗ)
، كركوب اإلبل أيسر حاال من (ُِ)من الدابة( ُُ)أكذل منو راكبا صيانةن للمسجد/

 .(ُ)، كيكره الزحف لقادر على اٞنشي(ُّ)ركوب البغاؿ كاٜنمًن

                                 

 ..( ِف األصل: "فاليستفيت"ُ)

 ( سبق ٔنرجيو.ِ)

 .( ِف ط )ح( )ـ(: "كِف"ّ)

 (.ِٖٖ/ْموافق ٞنا ؼ هناية اٞنطلب ) ( ِف )ـ(: "االستئناؼ"، كاٞنثبتْ)

 (.ِٖٖ/ْ( ينظر: هناية اٞنطلب )ٓ)

( ِف )ظ(: "الصبياف اٞنسجد حراـ"، كِف )ـ(: "الصبياف اٞنسجد اٜنراـ"، كِف )ح(: ٔ)
 ."الصبياف حراـ"

 (.ُٖٔ/ُأسىن اٞنطالب )( ينظر: ٕ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ(( ٖ)

 ." ( ِف )ظ(: "النِبٗ)

 "العذكر".( ِف ِف )ـ(: َُ)

  .[/ـ/بُْ( هناية ]ُُ)

 (. ِْٔ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٓ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ُِ)

 (.َْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٓ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ُّ)
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اٞنكتوبة ألف  (ِ)كقوؿ األذرعي ينبغي أف ال جيزئ ِف الفرض لئلتباع، ككأداء
بالسًن فبل  (ّ)//ب[ اٞنسافةُٕالطواؼ صبلة مردكد بأف حقيقة الطواؼ قطع ]

مثلو إف دل ( ْ)واز الركوب ببل عذر، فالزحفيقاس بالصبلة ِف ذلك، كقد ثبت ج
 يكن أكذل؛ ألنو أقرب إذل الفرض منو كأدخل ِف التعظيم. 

 ىاٝنط (ٓ)كما ىو ظاىر كتقصًن  كيستحب اٜنفاء ِف الطواؼ ما دل يتأٌذ بو
 .(ٔ)ليكثر األجر

( أم مع سكينة ِف طوافو؛ حيث ال يشرع لو رمل؛ يَنةٍ ِبهِ  طاؼ( ندبان )و)
 . (ٖ)، ركاه مسلم(ٕ)لئلتباع

كىذا كما قبلو من ( ٗ)اٜنجر األسود بيده أك لطوافو (استلم( ندبان )و)
، كقوؿ القاضي أِب الطيب جيمع (ُ)األسود دكف ركنو (وقبل الحجر) (َُ)زيادتو

                                 

 (.ِْٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ُ)

 ( ِف )ـ(: "كأداء".ِ)

 . ظ[/أ/ِْٖهناية ]( ّ)
 ( ِف )ح(: "بالزحف".ْ)

 ( ِف )ظ(: "تبصًن".ٓ)

 ( ِف )ظ(: "التكثًن لؤلجر".ٔ)

 (.َّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ٕ)

( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب ما جاء أف عرفة كلها موقف ٖ)
 أف رسوؿ اهلل »عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما:  (ُُِٖ( برقم )ّٖٗ/ِ)

 «.، مث مشى على ديينو، فرمل ثبلثا كمشى أربعامكة أتى اٜنجر فاستلمو ٞنا قدـ

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أكؿ طوافو".ٗ)

 (.َّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم: )َُ)
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بأف ظاىر كبلـ األصحاب )أنو ( ِ)يو(ه النوكم )علبينهما ِف االستبلـ كالتقبيل ردٌ 
( ٓ)[ك]أكالكبلـ حيث دل ينقل من ١نلو كإال ثبت حمللو  ،(ْ)على اٜنجر( ّ)يقتصر(

األحكاـ إليو كالعطف بالواك، كىو ( ٔ)ما كاف لو كدل تنتقل ،ٗنيع ركنو على ما مرٌ 
 مثٌ. (ٕ)ما ِف الركضة كاصلها كعرب اٞنصنف ِف ركضو

أم ( ٗ)(وسجد بو) (ٖ)ُنيث ال يظهر ٟنا صوت كيسٌن أف خيٌفف القيبلة
 ، ركاه ِف األكلٌٍن (ُُ)تباع؛ لبلبأف يضع بعد ذلك جبهتو عليو( َُ)عليو )ُنيث(

قاؿ:  (ُّ)عن ابن عباس )رضي اهلل عنهما( ، كِف الثالث البيهقيٌ (ُِ)الشيخاف
 ، كىذا من زيادتو.(ُ)على اٜنجر" (ُْ))يسجد( "رأيت النِب 

                                 
 (.َْٖ/ُالب )(، أسىن اٞنطّٔٔ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ُ)

 ( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(.ِ)

 ( ِف )ـ(: "مقتصر".ّ)
 (.ّٓ/ٖ( ينظر: اَّموع )ْ)

 "ك".األصل ( ِف ٓ)

 ( ِف )ظ(: "ينتقل".ٔ)

 ( ِف )ـ(: "ركضتو".ٕ)

 (.ْٔ/ٖ( اَّموع )ٖ)

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "بثم"، كِف األصل: "فسجدنو".ٗ)

 .، كلعٌل حذفها أكذل( زيادة ِف األصلَُ)

(، ركضة الطالبٌن ّٗٗ/ّ(، العزيز )ُّٔ/ّ(، اٜناكم الكبًن )ِٕٓ/ِظر: األـ )( ينُُ)
 (.ِْٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُأسىن اٞنطالب ) ،(ّٓٔ/ِ)

( من حديث عمر رضي اهلل عنو أنو جاء إذل اٜنجر األسود فقٌبلو كقاؿ: "إين أعلم أنك ُِ)
 ". ما قبلتكيقبلك  حجر ال تضر كال تنفع ، كلوال أين رأيت النِب 

( ُْٗ/ِأخرجو البخارم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب ما ذكر ِف اٜنجر األسود )     
ٜنجر األسود (، كمسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب استحباب تقبيل إُٗٓبرقم )

 ( َُِٕ( برقم )ِٓٗ/ِِف الطواؼ )
  .( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(ُّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "سجد"ُْ)
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بيده مث  (استلم/أ[ ِٕ]لزحمة )يل كالسجود عليو إف عجز عن التقب( و)
أك ٥نوه )مث  (ِ)قٌبلها كاقتصر على ذلك، فإف عجز عن استبلمو ُّا استلمو بعود

استلمو مث قٌبل يده ( ٓ)؛ ٝنرب مسلم أٌف ابن عمر )رضي اهلل عنهما((ْ()ّ)قٌبلو(
أنو ( ٕ)خر، كظاىره كأخبار أي (ٔ)يفعلو" كقاؿ: "ما تركتو منذ رأيت النِب 

كإف قٌبل اٜنجر، كبو صرح ابن الصبلح، لكن  (ٗ)يده بعد االستبلـ )ُّا(( ٖ))يقٌبل(
 (ثم)، كنقلو ِف اَّموع عن األصحاب (َُ)خٌصو الشيخاف بتعٌذر تقبيلو كما تقٌرر

 إليو بيده.( أشار)إف عجز عن استبلمو بيده كغًنىا 
 .(ُِ)كغًنه: "أك بشيء فيها"( ُُ)قاؿ ]ِف اَّموع[

                                 

(، كصححو األلباين ِف ِِٓٗ( برقم )ُُِ/ِ( أخرجو البيهقي ِف السنن الكربل )ُ)
( ّنجموع طرقو؛ حيث قاؿ: "قلت: فيبدك من ٠نموع ما سبق ُِّ-ُُّ/ْاإلركاء )

 ر األسود ثابت، مرفوعان كموقوفان، كاهلل أعلم". أف السجود على اٜنج

 ( ِف )ح(: "بعو".ِ)

 ( سقط من )ظ(. ّ)

 (.ِْٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٔٔ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ْ)

 ( سقط من )ظ( )ح( )ـ(. ٓ)

نيٌن ِف ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب استحباب استبلـ الركنٌن اليمأ)
 (.ُِٖٔ( برقم )ِْٗ/ِالطواؼ دكف الركنٌن اآلخرين )

 .( ِف )ح(: "أخًن"ٕ)

 .( ِف )ح(: "قبل"ٖ)

 ( سقط ِف )ح(.ٗ)

 (.ِْٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )َُ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.ُُ)

 (.ْٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )ُِ)
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طاؼ على بعًن كٌلما أتى  أنو »؛ ٝنرب البخارم (ُ)ل ما أشار بوكقبٌ 
 .(ّ)«بشيء عنده ككرٌب ( ِ)]إليو[ الركن أشار

، كال (ٔ)كيقٌبل احملجن( ٓ()ْ)(كركل مسلم أنو كاف يستلم اٜنجر )ّنحجن
باليد  (ٖ)/، ككٌل من االستبلـ كاإلشارة إَّنا تكوف(ٕ)يشًن بالفم؛ ألنو دل ينقل

 .(ٗ)اليمىن، فإف عجز فباليسرل كما ُنثو الزركشي كغًنه
 الشاميٌػٌٍن كسائر ما عدا بيده دكف الركنٌٍن ( (َُ)/اليماني)الركن  (واستلم)

                                 
 (.َْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َْٓ/ُهذب )(، اٞنِٗ/ٖ( ينظر: اَّموع )ُ)

( ما بٌن اٞنعقوفتٌن زيادة من )ح، ظ، ـ(، كىو اٞنوافق ٞنا ِف صحيح البخارم ِ)
(ِ/ُِٓ.) 

( برقم ُِٓ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب التكبًن عند الركن )ّ)
أشار إليو بالبيت على بعًن، كلما أتى الركن  طاؼ النِب »(، كلفظو: ُُّٔ)

 «.بشيء كاف عنده ككرٌب 

 ( ِف )ـ(: "احملجن".ْ)

 : عصا معقفة الرأس ِف طرفها اعوجاج ، كٗنعها ١ناجٌن .( احملجنٓ)

(، اٞنصباح ٖٓ/ّ(، هتذيب األٚناء كاللغات )ّْٕ/ُينظر: النهاية ِف غريب اٜنديث )  
 (. ُِّ/ُاٞننًن )

حيحو، ِف كتاب اٜنج، باب جواز الطواؼ على البعًن كغًنه ( أخرجو مسلم ِف صٔ)
( من حديث أِب الطفيل، عامر بن ُِٕٓ( برقم )ِٕٗ/ِكاستبلـ اٜنجر ّنحجن )

 .-رضي اهلل عنو-كاثلة 

 .( ِف )ح(: "يقبل"ٕ)

 /ب/ـ[.ِْهناية ] (ٖ)
 (.ِْٖ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٗ)

 ./ب/ح[َِٗهناية ] (َُ)
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، مث قٌبل يده؛ قياسان على تقبيلها بعد استبلـ (ِ)، ركاه الشيخاف(ُ)اٜنجر؛ لئلتباع
ابن ( ّ)اٜنجر ُّا عند العجز عن تقبيلو، فإف عجز عن استبلمو أشار إليو كما قالو

؛ (ٖ)، كاقتضاه كبلـ اَّموع كغًنه(ٕ)كالبارزم (ٔ)كاحملٌب الطربم (ٓ()ْ)عبد السبلـ
 (ِ)/ب[ أكمأت عبارة اٞنصنٍّف إذل ما قالوِٕكإف ] (ُ()ٗ)خبلفنا البن أِب الصيف

                                 
 (.ِْٖ/ِ(، مغين احملتاج )َْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ُ)

( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب من دل يستلم إال الركنٌن اليمانيٌن ِ)
(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب استحباب َُٗٔ( برقم )ُُٓ/ِ)

-ابن عمر  ( من حديثُِٖٔ-ُِٕٔ( برقم )ِْٗ/ِاستبلـ الركنٌن اليمانيٌن )
 ."يستلم من البيت إال الركنٌن اليمانيٌندل أر النِب "قاؿ:  -رضي اهلل عنهما

 ( ِف )ـ(: زيادة: "نقلو قالو".ّ)

ن اٜنسن السلمي عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أِب القاسم ب ،عز الدين ،أبو ١نمدىو:  (ْ)
برع ِف  ،تفقو على ابن عساكر، ، اٞنلقب بسلطاف العلماءالدمشقي مث اٞنغرِب الشافعي
ختصر هناية اٞنطلب، كلو قواعد األحكاـ ا ،ج بو أئمةكٔنرٌ  ،اٞنذىب كبلغ رتبة االجتهاد

 .ىػ(َٔٔ)  سنةتوِف ِف مصاحل األناـ،
 (.ّٕٖ(، طبقات الشافعيٌن ص)ُّٖ/ُٖينظر: الواِف بالوفيات )     

 (.ِْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٗ/ْينظر: اٞنهمات ) (ٓ)

 (.ِْٖ/ِ( ينظر: مغين احملتاج )ٔ)

بن ىبة اهلل بن اٞنسلم بن ىبة اهلل بن حساف عبد الرحيم بن إبراىيم  ،ىو: ٤نم الدين (ٕ)
كاف فقيهنا أصولينا   ،ابن البارزم قاضي ٘ناة الشافعي القاضي ٤نم الدين اٛنهين اٜنموم

توِف ، لو معرفة جيدة باٞنعقوؿ كمشاركة ِف الفنوف مطيعنا، فاضبلن بارعنا إمامنا شاعرنا مطبعان 
 .كنقل إذل اٞندينة اٞننورة النبوية ىػ(،ّٖٔ)كىو آـ بيت اهلل العتيق بتبوؾ ِف ذم القعدة سنة 

 (.ُٖٗ/ٖ(، طبقات الشافعية الكربل )ِّٗينظر: طبقات الشافعيٌن ص)     

 (.َْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٖ)

، ألف نكتان على التنبيو ١نمد بن إٚناعيل بن علي اليمين الشافعي ،و: أبو عبد اهلل( ىٗ)
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 أحسن.( ْ)؛ فإهٌنا تؤمي إذل األٌكؿ فهي(ّ)ِنبلؼ عبارة أصلو
ال يندب؛ ألنا نقوؿ إَّنا ىي ( ٓ)ال يقاؿ: اإلشارة بدؿ عن القبلة )كتقبيلو(

( ٔ)ل يقبل ما أشار ]بو[كى ،كغًنه ال يقاس عليو ،بدؿ عنها إف سلم ِف اٜنجر

د ٕنييزا للحجر بذلك؛ ألف لركنو فضيلتٌن كوف اٜنجر األسو  ؟ال كما ِف اٜنجر أك
 (ٕ)كليس لليماين إال الثانية ،عليو الصبلة كالسبلـفيو، ككونو على قواعد إبراىيم 

 .كلعل الثاين أقرب ،١نتمل( ٖ))ككل(
 ىر كبلـ النوكمٌ مث رأيت بعض اٞنتأخرين ذكر ذلك، لكٌن األكؿ ىو ظا

كما نٌص عليو   (َُ)كتقبيل غًن ىذين ليس خبلؼ األكذل، بل ىو حسن، (ٗ)كغًنه
، غًن أنا نؤمر (ُُ)بقولو: "كأٌم البيت قبَّل )فهو حسن( -رضي اهلل عنو–الشافعي 

                                 
 .ىػ(َٗٔ)توِف سنة  ،كٗنع أربعٌن حديثان عن أربعٌن شيخان من أربعٌن مدينة

(، ديواف اإلسبلـ ّٔ/ِات ابن قاضي شهبة )(، طبقِّٔ/ّينظر: إكماؿ اإلكماؿ )  
(ّ/ُِْ.) 

 (.ِْٖ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٗ/ْ( ينظر: اٞنهمات )ُ)

 (.َّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ِ)

 (.ِْٔ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ّ)

 ( ِف )ح(: "فهو". ْ)

 ( سقط من )ـ(. ٓ)

 .ظ(: "فيو"( ما بٌن القوسٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ح( )ـ(، كِف )ٔ)

(، َِٖ/ْ(، هناية اٞنطلب )َْٔ/ُب )(، اٞنهذٌ ُّٕ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ٕ)
 (.ّْ/ٖاَّموع )

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كل".ٖ)

 (.ُّٕ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ّٓٔ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ٗ)
 .( ِف )ظ( )ـ(: "أحسن"َُ)

 ( ِف األصل ك )ظ( )ح(: "فحسن".ُُ)
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 .(ُ)باإلتباع"
كجياب بأف اٞنراد باٜنسن  (ّ)الٌنٌص غريب مشكل"( ِ)قاؿ األذرعي: "كىذا

 .: غًن أنٌا نؤمر باإلتباع"(ْ)إشكاؿ حينئذ بٌن قولو: "حسن"، كقولوفيو اٞنباح فبل 
( ٕ)بدالن من( ٔ)لكوف ]األلف[( ٓ)كاليماين: نسبة إذل اليمن كٔنفيف ]يائها[

 .(ٗ)على زيادة األلف يائي النسب أكثر من تشديدَها اٞنبينٌ  (ٖ)/إحدل
؛ (ُُ()َُ)ع[ات ]السبمن اٞنرٌ  (مّرة كلّ )كيسٌن لو أف يفعل ٗنيع ما ذكر 

أم ِف  ((ُّ)بوتر)فعل ذلك  (و) ،ما ليس فيو عليو( ُِ)البخارم السابق مع ]قياس[
 /أ[؛ ألهنا أفضل.ّٕمنو ِف غًنىا ]( آكد)إف دل يفعلو كٌل مرٌة ( ُْ))األكتار(

                                 

 (.ُٖٖ/ِ( األـ )ُ)

 ( ِف )ظ(: "كىو".ِ)

 (.َْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ّ)

 .( ِف )ظ(: زيادة: "كبٌن قولو"ْ)

 .( ما بٌن القوسٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ـ(، كِف )ظ( )ح(: "يائو"ٓ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)

 ( ِف )ـ(: "بدؿ عن"ٕ)

 . /ب/ظ[ِْٖهناية ]( ٖ)
 (.َْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٗ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.، كِف )ظ(: "التسع".َُ)

 (.ٖٓ/ْ(، ٓنفة احملتاج )ُّٗ/ِ) البهية ( ينظر: الغررُُ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ُِ)

 ( ِف )ح(: "يوتر".ُّ)

 ( ِف )ـ(: "األكقات".ُْ)
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لصيمرم كغًنه: كيسٌن أف يكوف استبلمو كتقبيلو، كالسجود عليو اقاؿ 
 (ِ)كالبيهقٌي بإسنادَها الصحيح كما ِف اَّموع ، كدليلو ما ركاه الشافعي(ُ)ثبلثا

قٌبل الركن مٌث سجد عليو مٌث قٌبلو مٌث سجد عليو  -رضي اهلل عنهما–"أٌف ابن عباس 
ألنو فعل صحاٌِب إال أف جياب بأنٌو حجة عند  ، كفيو نظر؛(ّ)"ثبلث مرات

 اٞنخالف فكاف دليبل عليو.
اليماين قياسان على ذلك كال يندب المرأة  (ْ)كال يبعد ندب تثليث استبلـ/

كخنثى استبلـ، كال تقبيل كال سجود إال عند خلو اٞنطاؼ ليبل أك هنارا، كٗنيع ما 
لع منو كالعياذ باهلل، كظاىر  يأيت حمللو لو ق( ٓ)تقٌرر ِف ىذا الباب للحجر

بالطائف، فبل يسٌن  خاصٌّ ( ٖ)أف ما ذكر )ِف اٜنجر( (ٕ)، بل )صريح((ٔ)كبلمهم
كٗنع من ( ٗ)لغًنه شيء من ذلك، كما نقل عن ابن عمر )رضي اهلل عنهما(

( َُ)التابعٌن أهنم كانوا ال خيرجوف من اٞنسجد إال بعد استبلمو كلو من )غًن(

                                 
 (.ِْٕ/ِ(، مغين احملتاج )ُّٗ/ِ) البهية (، الغررّّ/ٖ( ينظر: اَّموع )ُ)

 (. ّّ/ٖ( ينظر: اَّموع )ِ)

( أخرجو الشافعي ِف مسنده، باب تقبيل اٜنجر كاالستبلـ كإذا كجد زحاما انصرؼ ّ)
(، كالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار، ِف اٞنناسك، باب السجود ُٓٗ( برقم )ِِٓ/ِ)

 (.َِٖٗ( برقم )َِٔ/ٕعلى اٜنجر األسود مع التقبيل )

 .[/ـ/بِْ( هناية ]ْ)
 ( ِف )ح(: "ِف اٜنجر".ٓ)

 (.ُْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّْ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٔ)

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "صرحيو".ٕ)

 ( زيادة ِف األصل.ٖ)

 ( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(. ٗ)

  .( سقط ِف )ـ(َُ)
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أك عن أحد  نقل عنو ( ُ)ِف طوافو )ّنا( الطائف (دعا)ندبا  (و) اختيار ٟنم،
، كىو مشهور ِف كتب اٞنناسك، كمنو: ))أكؿ طوافو: بسم اهلل، (ِ)من )أصحابو(

، كىو غريب عن النِب (ْ)إخل(( (ّ)...كاهلل أكرب، اللهم إدياننا بك
، كركاه ٗنع (ٓ)

عن علٌي كابن عمر 
(ٔ). 
رضي اهلل - (ٕ)( دل يرك إال عن ابن عمر/ب[ بعهدؾ(ّٕنعم ))ككفاء ]

                                 
 .( ِف )ح(: "ما"ُ)

 ( ِف )ـ(: "الصحابة".ِ)

 ( زيادة ِف )ظ(: "كتصديقان بك".ّ)

(، كالعقيلي ّّٗ/ُ(، كاألزرقي ِف أخبار مكة )َُٕٗ/ّ( أخرجو الواقدم ِف اٞنغازم )ْ)
. كأخرجو الطرباين ِف الدعاء -رضي اهلل عنهما-( عن ابن عمر ُّٓ/ِْف الضعفاء )

( عن ِِٓٗ( برقم )ُِٖ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )َٖٔ( برقم )َِٕص )
 .علي 

(: "ىذا اٜنديث غريب من ىذا الوجو، ال ُٓٗ/ٔاٞننًن ) ( قاؿ ابن اٞنلقن ِف البدرٓ)
 حيضرين من خرجو مرفوعان بعد البحث".

(، كِف اٞنعجم األكسط َٖٔ( برقم )َِٕالطرباين ِف الدعاء ص)عن علي ( أخرجو ٔ)
(، كِف ِِٓٗ( برقم )ُِٖ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ِْٗ( برقم )ُٕٓ/ُ)

 .(ُُّٔ( برقم )ُِٕ/ِالصغرل )
( برقم ّّٖ/ٓالطرباين ِف اٞنعجم األكسط ) -رضي اهلل عنهما-كأخرجو عن ابن عمر       

(ْٖٓٔ). 
( برقم ّّ/ٓعبد الرزاؽ ِف مصنفو ) -رضي اهلل عنهما-كأخرجو عن ابن عباس      

عن عطاء قاؿ: "قوؿ ( ّْ( برقم )ََُ/ُكركل الفاكهي ِف أخبار مكة ) .(ٖٖٖٗ)
 .إديانا بك، كتصديقا بكتابك، شيء أحدثو أىل العراؽ"الناس ِف الطواؼ: اللهم 

ِف كتب األحاديث اليت كقفت  -رضي اهلل عنهما–دل أقف عليو منسوبا إذل ابن عمر ( ٕ)
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إذل مقاـ  (ِ)كاإلشارة فيو( ُ)، كمنو عند الباب "اللهم البيت بيتك... اخل"-عنهما
 .(ْ()ّ)كما قالو ٗنعه تبعان للشيخ أِب ١نمد إبراىيم

 .(ٔ)، كصٌوبو بعض اٞنتأخرين(ٓ)كقاؿ ابن الصبلح: "يعين نفسو"
العراقٌي: ))اللهم إين أعوذ بك من الشقاؽ...  كاٞنناسب ىو األٌكؿ عند

 .(ٕ)اخل((

                                 
–(: إف أبا ذر اٟنركم أخرجو عن ابن عمر ِٕٓعليها، كقاؿ صاحب اإلسعاد ص)

 ُّذا اللفظ ِف منسكو. -رضي اهلل عنهما

بيتك، كاٜنـر حرمك، كاألمن أمنك، كىذا مقاـ العائذ بك من  ( ٕنامو: "اللهم البيتُ)
(، الغرر البهية ُْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ٖٔينظر: منهاج الطالبٌن ص) ".النار

 (.ّّٕ/ّ(، إعانة الطالبٌن )ُّٗ/ِ)

 يعين قولو ِف الدعاء: )كىذا مقاـ العائذ بك...(. (ِ)

مث  ىو: أبو ١نمد، عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن ١نمد اٛنويينٌ  (ّ)
ـ، ركن اإلسبلـ، الفقيو، األصورٌل، األديب، النحوٌم، اٞنفٌسر، تفٌقو النيسابورٌم، اإلما

على القٌفاؿ اٞنركزٌم، كأِب الطٌيب الٌصعلوكٌي كغًنَها، من تصانيفو: ))الفركؽ(( 
 ىػ(.ِّْٖف ذم القعدة، سنة ) -ر٘نو اهلل–ك))التذكرة(( ك))التبصرة(( كغًنىا، توٌِف 

(؛ ّٕ/ٓ(؛ طبقات الشافعية الكربل )ُِٓ/ُ)ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية      
  (.ُُٓطبقات اٞنفسرين لؤلدنو كم ص )

 (.ِٖٓ/ّ(، هناية احملتاج )ُِّ/ٕ) فتح العزيز( ينظر: ْ)

 .(ِٖٓ/ّ، هناية احملتاج )(ُِّ/ٕ) فتح العزيز( ينظر: ٓ)

 (.ِْٗ/ِ(، مغين احملتاج )ُّٗ/ِ) البهية (، الغررِِّ/ٕالعزيز )فتح ( ينظر: ٔ)

كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من الشقاؽ ِف  ( أخرجو النسائي ِف سننو الكربل، ٕ)
(، ُْٕٓ( برقم )ِْٔ/ٖ(، كِف الصغرل )َٕٔٗ( برقم )ّْٓ-ِْٓ/ْكالنفاؽ )

 .(، من حديث أِب ىريرة ّْٗ( برقم )َْٔ/ُكالبيهقي ِف الدعوات الكبًنات )

(، ُُٖٗ( برقم )ًَُٕن كزيادتو ص)ِف اٛنامع الصغ -ر٘نو اهلل-كضعفو األلباين      
 (. ُُّٔ( برقم )َُْ/ِكضعيف الرتغيب كالرتىيب )
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أنو كاف  ، لكن ركل البيهقي عنو (ُ)كتقييده بالعراقٌي ىو ما ذكركه
 .(ِ)كدل يقٌيده بطواؼ كال غًنهيدعو بو 

كعند ١ناذاة اٞنيزاب: ))اللهم إين أسألك الراحة عند اٞنوت كالراحة عند 
))اللهم أظٌلين ِف ظٌلك... ( ْ)، )ك((ّ)(( لئلتباع، ركاه األزرقٌي مرسبلن اٜنساب

حجان مربكران كذنبان ( ٕ)[اجعلو]: ))اللهم (ٔ)/كبٌن الشامٌي كاليماين، (ٓ)اخل((
 كاجعل ذنِب ذنبان مغفوران، كقيس بو الباقي. :أم (ٗ)...اخل(((ٖ)[مغفوران ]

، (َُ)كيعرٌب اٞنعتمر باٜنج مراعاة للخرب؛ ألٌف العمرة تسٌمى حجان أصغر
ّنا رزقتين كبارؾ رل فيو عين اليمانيٌن: ))اللهم قنٌ ( ُُ)كاف يقوؿ بٌن  كصٌح أنو

                                 
 (. ِْٕ/ِ( ينظر: التلخيص اٜنبًن )ُ)

 (.َْٔ/ُ( ينظر: الدعوات الكبًنات للبيهقي )ِ)
 (، كلفظو:ُّٗ/ُ( ِف أخبار مكة، ما جاء ِف الدعاء كالصبلة عند مثعب الكعبة )ّ)

 «.د اٞنوت كالعفو عند اٜنساباللهم إين أسألك الراحة عن»

 ( ِف األصل: "ككاللهم".ْ)

(، مغين ٕٖ/ْ( ٓنفة احملتاج )ُّٗ/ِ(، الغرر البهية )ُْٖ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( ٓ)
 (.ّّٕ/ِ(، إعانة الطالبٌن )ِْٗ/ِاحملتاج )

 /أ/ح[.ُِٗهناية ] (ٔ)
 . زيادة من )ح، ظ، ـ(( ٕ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٖ)

(، كِف ُِٖٔ( برقم )ُٕٓ/ِبيهقي ِف السنن الصغرل، باب دخوؿ مكة )( أخرجو الٗ)
( كِف معرفة السنن ِٖٖٗ( برقم )ُّٕ/ٓالسنن الكربل، باب القوؿ ِف الطواؼ )

 (.ٕٖٗٗ( برقم )َِّ/ٕكاآلثار، ِف القوؿ ِف الطواؼ )

 (.ِِّ/ٖاَّمموع )( ينظر: َُ)

 .( زيادة ِف )ح(: "بٌن الركنٌن"ُُ)
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، كأنو كاف يقوؿ بينهما أيضان: ))ربنا آتنا ِف (ِ)ِنًن(( (ُ)كاخلف على كل غائبة رل
 .(ٓ)أفضل األذكار( ْ)، )فهذا((ّ)((لنارالدنيا حسنة كِف اآلخرة حسنة كقنا عذاب ا

أنو كاف يقوؿ عند اليماين "بسم  -رضي اهلل عنو–كركل األزرقي عن علٌي 
من الكيفر كالفقر كالٌذٌؿ كمواقف اٝنزم  /أ[، اللهٌم إين أعوذ بكْٕاهلل كاهلل أكرب ]

عذاب  (ٔ)/ِف الدنيا كاآلخرة، ربٌنا آتنا ِف الدنيا حسنة، كِف اآلخرة حسنة، كقنا
 .(ُ)النار"

                                 
 ." كِف )ظ(: "رل منك"( ِف )ـ(: "إرلُ)

(، كاألزرقي ِف ِّّٔٗ، ُُٖٔٓ( برقم )ّْْ/ّ( أخرجو ابن أِب شيبة ِف مصنفو )ِ)
(، كابن خزدية ِٗٔ( برقم )ُٕٕ/ُ(، كالفاكهي ِف أخبار مكة )َّْ/ُأخبار مكة )

( ُْٕٔ( برقم )ِٔٔ(، كاٜنكم ِف اٞنستدرؾ )/ِِٖٕ( برقم )ُِٕ/ِْف صحيحو )
ث صحيح اإلسناد، كدل خيرجاه"، كالبيهقي ِف الدعوات الكبًن كغًنه، كقاؿ: "ىذا حدي

 (.ِِْ( برقم )ّّْ/ُ)

( برقم ُٕٗ/ِ( أخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف كتاب اٞنناسك، باب الدعاء ِف الطواؼ )ّ)
(، كالنسائي ِف السنن الكربل، ِف كتاب اٜنج، باب القوؿ بٌن الركنٌن ُِٖٗ)
(، كالفاكهي ِف أخبار َّْ/ُ أخبار مكة )(، كاألزرقي ِفّّْٗ( برقم )َّْ/ِ)

(، َِٗٗ( برقم )ُّٕ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ّٗ( برقم )ٗٗ/ُمكة )
( ِٓٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ِّٖٔ( برقم )ُّْ/ٗكابن حباف ِف صحيحو )

(، كقاؿ ِف األكؿ: "ىذا حديث صحيح َّٖٗ( برقم )َّْ/ِ(، ك )ُّٕٔبرقم )
 ىذا حديث صحيح اإلسناد، كدل خيرجاه".دل خيرجاه"، كِف الثاين: "سلم، ك على شرط م

 (.ِٖٓ/ُكحسنو األلباين ِف صحيح أِب داكد )      

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "فهذاف".ْ)
 (.ِٖٔ/ّ(، هناية احملتاج )ْْ/ٖاَّموع )( ينظر: ٓ)
 /أ/ـ[.ّْهناية ] (ٔ)
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كييسٌن اإلسرار بالذكر كالقراءة؛ ألنو أسرع للخشوع، كيكره أك حيـر أف 
كىي أفضل  غًنه، كمأثور الدعاء أفضل ِف الطواؼ من القراءة؛ لئلتباع، (ِ)آذل

أربع: سبحاف اهلل  تعاذلرب مسلم: ))أحب الكبلـ إذل اهلل ، كخ(ّ)من غًن مأثورة
١نموؿه  (ٔ)بدأت(( (ٓ))بأيٌها( (ْ)/كاٜنمد هلل، كال إلو إال اهلل، كاهلل أكرب، ال يضٌرؾ

 .(ٖ)مٌيٌن؛ أك ألٌف مفرداهتا ِف القرآفمن كبلـ اآلد( ٕ)على أف اٞنراد: )أحبو(
ورل: كاٝنبلؼ ِف تفضيل القراءة على الذكر ١نلو ِف غًن اآليات قاؿ القمٌ 

اٞنشتملة على ذكر اهلل كصفاتو، أما ىي كآية الكرسي فهي أفضل من الذكر 
فإف ) ،سنده عن النِب  ِف غًن ما صحٌ  (ٗ)م(سلَّ إٗناعنا، انتهى، )كىو كاضح مي 

كاف طواؼ ركن أك قدـك كأراد ( َُ)مطلوب )بأف(( سعي)الطواؼ أم  (تاله

                                 

بلـ بٌن الركن األسود كاليماين باب ما يقاؿ من الك ( أخرجو األزرقي ِف أخبار مكة،ُ)
(ُ/َّْ.) 

 ( زيادة ِف )ـ( )ح(: "آذل بو".ِ)

 (.ُْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْْ/ٖ(، اَّموع )ُّْ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ّ)

 . /أ/ظ[ِٖٓهناية ]( ْ)
 (: )بأيهن(.ُٖٓٔ/ّ( لفظ مسلم )ٓ)

األٚناء القبيحة ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اآلداب، باب كراىة التسمية بٔ)
 (.ُِّٕ( برقم )ُٖٔ/ّكبنافع ك٥نوه )

 ( ِف )ظ(: "حبو".ٕ)

 (.ْٓ/ٖ(، اَّموع )ُْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٖ)

 ساقط من )ح، ظ، ـ(.( ٗ)

 .( ِف )ـ(: "إف"َُ)
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من  (اضطباع)فيشمل الصِب  ،مقابل اٞنرأة( ُ)كىو ]ىنا[ (لرجل سنّ )السعي بعده 
كىو أف جيعل كسط ردائو ٓنت  ،(ّ)العضد( ِ)بإسكاف اٞنوحدة )كىو( الضبع

كجيعل طرفيو على عاتقو  ،(ْ)كدأب أىل الشطارة كيكشفو إف أمكن، منكبو األدين
بقي منهما إف تركو ِف ( ٓ)أم ِف ٗنيع الطواؼ كالسعي )أك فيما(( فيهما)األيسر 
؛ ٞنا صٌح ))أنو (ٕ)/أ[ كإف تركو ِف الطواؼْٕكما يفعلو ِف السعي ] (ٔ)بعضهما
  أرديتهم ٓنت آباطهم ( ٗ)بالبيت كجعلوا (ٖ)من اٛنعرانة فرملواكأصحابو اعتمركا

 .(َُ)مث قدموىا على عواتقهم اليسرل((

                                 
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ُ)

 .( ِف األصل: "كىي"ِ)

 (. ُِْٕ/ّ(، الصحاح )ُُِ)صينظر: الزاىر ِف غريب ألفاظ الشافعي ( ّ)

الشاطر ِف اللغة: ىو الذم أعيا أىلو كأتعبهم من خبثو، كاٞنراد ىنا: من : أىل الشطارة (ْ)
 .(ُٓٔ)صعنده نشاط. ينظر: ٢نتار الصحاح 

 ( ِف )ح(: "كفيما" كِف )ـ(: "أك فيهما".ٓ)

 ( ِف )ـ(: "بعضها".ٔ)

 (.َِٓ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّّ/ُص الناكم )إخبلينظر: ( ٕ)

   اهلل اٜنراـ سريعا كٓنريك الكتفٌن كاٞنبارز بٌن الصفٌن.  الرمل: ىو اٞنشي ِف طواؼ بيت (ٖ)
 (.َُّ/  ِ(، دستور العلماء )ُُٖ)صينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 

 جعلوا".( ِف )ظ(: "فٗ)

( ُٕٕ/ِ( أخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف كتاب اٞنناسك، باب االضطباع ِف الطواؼ )َُ)
(، كالبيهقي ِف ُِْٖٕ( برقم )ِٔ/ُِ(، كالطرباين ِف اٞنعجم الكبًن )ُْٖٖبرقم )

رضي اهلل -(، من حديث ابن عباس ٖٖٓٗ( برقم )ُِٔ/ٕمعرفة السنن كاآلثار )
( برقم ِِٗ/ْ(، كاإلركاء )ُّْ/ٔأِب داكد )كصححو األلباين ِف صحيح  .-عنها

(َُْٗ .) 



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

346 

مأمور بتكررىا  (ُ)كقيس بالطواؼ السعي َنامع قطع مسافة )أمر(
، كفعلو المرأة كخنثى فيما يظهر؛ بل لو (ّ)صٌ ، كيكره تركو كما نقل عن النٌ (ِ)سبعان 

 دل يبعد. (ٓ)بو التشبو )بالرجاؿ(( ْ)قيل حيـر إف قصد
، (ٕ)أيضان ( ٔ)مث رأيت اإلسنوم أشار إذل ٥نو ذلك، كيأيت ذلك ِف رملها

 .(ٗ)أف اٜنرة إذا فعلتو ككشفت عضدىا بطل طوافها( ٖ))كصح(
ٞنندكبتٌن عقب ا( َُ)كعتٌن(ر الكال ييسٌن ِف طواؼ ال سعي بعده كال ِف )

 .(ُُ)الطواؼ لكراىتو ِف الصبلة فيزيلو عند إرادهتما كيعيده عند إرادة السعي
ببل ( ُّ)بسرعة ىاٝنط (ُِ)كىو تقارب(، رمل)للرجل ال لغًنه  سنٌ ( و)

األكؿ من الطواؼ الذم يتلوه ( الثالثة)ٗنيع األدكار ( في) (ُْ)[كثب]كال 

                                 
 ليست ِف باقي النسخ.( ُ)

 (.َِّ/ِ(، الغرر البهية )َّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٔ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ِ)

 (.َُٗ/ِاألـ )( ينظر: ّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "قصدا"ْ)

 .( ِف )ـ(: "كالرجاؿ"ٓ)

 .( ِف )ظ(: "رملهما"ٔ)

 (.ُِٓ/ِ(، مغين احملتاج )َِّ/ِلغرر البهية )( ينظر: إ)

 .( ِف )ظ( )ـ( )ح(: "كاضح"ٖ)

 (.ِْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٗ)

 (.ُّّ. كاٞنثبت موافق ٞنا ِف اإلرشاد ص)كعتٌن"ر : "األصل( ِف َُ)

 (.ِْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِ/ٖينظر: اَّموع )( ُُ)

 .( ِف األصل: "يقارب"ُِ)

 . )ح(: "فعذر"( ِفُّ)

 .( ِف األصل: "ريث"ُْ)
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، ركاه (ّ)الباقية؛ لئلتباع فيهما (ِ)/ة ِف األربعة، كمشي على اٟنيئ(ُ)السعي
-مثىَّ قٌدموه على قوؿ ابن عباس  ، كًمنٍ (ٓ)ِف حجة الوداع من فعلو (ْ)الشيخاف

أمر أصحابو أف يرملوا ثبلثة أشواط ديشوا ما بٌن  ))أنٌو  -رضي اهلل عنهما
إال اإلبقاء عليهم؛ /أ[ ٕٓكدل دينعو أف يأمرىم بو ِف األشواط كلها ]، (ٔ)الركنٌٍن((

ره أكذل، كشرع مع زكاؿ ؿ لتأخٌ فالعمل باألكٌ  ،ألنو كاف ِف عمرة القضاء سنة سبع

                                 

 . زيد ِف )ح، ظ، ـ( بعد ىذه العبارة )اٞنطلوب(( ُ)

 /ب/ـ[.ّْهناية ] (ِ)
 (.َّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّْ/ٕ(، العزيز )َُْ/ْ( ينظر: األـ )ّ)

( ُُٓ/ِ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب الرمل ِف اٜنج كالعمرة )ْ)
 (.ُُٗٔ( برقم )ُٕٔ/ِكباب من ساؽ البدف )(، َُْٔبرقم )

مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب استحباب الرمل ِف الطواؼ كالعمرة أخرجو ك       
رمل »قاؿ:  -رضي اهلل عنهما-(، كاللفظ لو، عن ابن عمر ُُِٔ( برقم )ُِٗ/ِ)

 «.من اٜنجر إذل اٜنجر ثبلثان، كمشى أربعان  رسوؿ اهلل 
( ُُٓ/ِم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب الرمل ِف اٜنج كالعمرة )البخار ( أخرجو ٓ)

 .(َُْٔبرقم )
مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب استحباب الرمل ِف الطواؼ كالعمرة أخرجو ك       

 (. ُُِٔ( برقم )َِٗ/ِ)
( برقم َُٓ/ٔكصححو األلباين على شرط مسلم. ينظر: السلسلة الصحيحة )     

(ِّٕٓ.) 

العلة اليت من كالنسائي ِف سننو، ِف  (،ِّٖٔ( برقم )ّٖٖ/ْأ٘ند ِف مسنده ) رجو( أخٔ)
(، كأبو نعيم ِف اٞنسند ِْٓٗ( برقم )َِّ/ٓ) بالبيت أجلها سعى النِب 

 .(َِِٗ( برقم )ّٓٓ/ّاٞنستخرج على صحيح مسلم )
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؛ كىنٍتهم ٌ٘نى يثرب: ٞنا قالوا عن الصحابة  ؛وة للكفاركىو إظهار الق ،سببو
تعاذل فيتذكر نعمة اهلل  (ُ)/ألٌف فاعلو يستحضر بو سبب ذلك كىو ظهور أمرىم

  ،على إعزاز اإلسبلـ كأىلو، كيكره تركو كما نقل عن النص، كاٞنبالغة ِف اإلسراع
 .(ِ) كأقرهكما ِف اَّموع عن اٞنتورٌل 

كليىدٍعي ّنا شاء ]كآكده[
عند ١ناذاة اٜنجر ))اللهم  (ْ)ِف رملو بعد تكبًنه (ّ)

ا اكز عمٌ ، ِف مشيو ))رب اغفر كارحم كْن(ٔ)(((ٓ)اجعلو حجان مربكران... )اخل(
 .(ٗ()ٖ)(((ٕ)ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة... )إخل( ،األكـر ك أنت األعزٌ إنٌ  ،تعلم

كال يرمل ِف طواؼ ال سعي بعده مطلوب كطواؼ الركن إذا سعى بعد 

                                 

 /ب/ح[.ُِٗهناية ] (ُ)
 (.ْٓ/ٖ( ينظر: اَّموع )ِ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ(( ّ)

 .( ِف )ح(: "تكبًنة"ْ)

  .( سقط ؼ )ح(ٓ)

 بق ٔنرجيو. س( ٔ)

 ( ِف )ح( زيادة: "كِف اآلخرة حسنة قنا عذاب النار".ٕ)

(: "...ٞنا ركل السائب بن يزيد رضي اهلل عنو أف ُِْ/ْقاؿ الركياين صاحب البياف ) (ٖ)
الشافعي  قاؿ ذلك ِف طوافو". كدل أقف عليو مرفوعان، بل أخرجو البيهقي عن النِب 

(، ِٖٖٗ( برقم )ُّٕ/ِٓف السنن الكربل، باب القوؿ ِف الطواؼ ) -ر٘نهما اهلل-
 (.ٕٖٗٗ( برقم )َِّ/ٕكِف معرفة السنن كاآلثار، باب القوؿ ِف الطواؼ )

 (.ْٗسك األلباين ص )امن بدع الطواؼ. ينظر: من -ر٘نو اهلل-كقد عده األلباين       
(، هناية ُِْ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُْٔ/ٖاٞنزين )(، ٢نتصر َِّ/ِ( ينظر: األـ )ٗ)

 (.ِْٗ/ْ(، البياف )ّٓٔ(، اٞنقنع ص )ِّٗ/ْاٞنطلب )
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لقصده تأخًن السعي إذل ما ( ِ)كاف تركو عمدا أك )نسيو( (ُ)القدـك كإف دل يرمل
ككطواؼ الوداع،  ،طواؼ القدـك( ْ)قبل[بدا لو السعي ( ّ)بعد ]طواؼ الركن )مث(

 ؛لو إذا تركو منها ِف األربعة األخًنة( بال قضاء)كؿ يسن ِف الثبلثة األي  (ٓ)كإَّنا )دل(
كاٛنهر ال يقضى ِف األخًنتٌن ِنبلؼ ( ٔ)غًٌن تفبل  ،ئة كما مرٌ نألف ىيئتها اٟن

 مكاف اٛنمع.مع اٞننافقٌن ِف ثانية اٛنمعة إل اٛنمعة

وإف )أتى بو ِف باقيها  (ٕ)/كؿأنو إذا تركو ِف بعض الثبلثة األي كبلمو  كأفهم
 (وأمن)كدل يرج فرجة  ،من البيت لزحاـ /ب[ٕٓ] أم مع قرب( تعذر رمل بقرب

إذل حاشية اٞنطاؼ ليأيت ( دأبعَ )منو  ريصا (نساءً )عنو  (ٖ)لو )أبعد( الطائف
ق كالقرب متعلٌ  ،علق بنفس العبادة؛ كألنو متٌ (ٗ)()ألنو شعار مستقلٌ  بالرمل؛
نفراد ِف كاٞنتعلق بنفسها أكذل كما أف اٛنماعة ِف البيت أكذل من اال ،ّنكاهنا

 .(َُ)اٞنسجد
أف البعد اٞنوجب للطواؼ من كراء زمـز كاٞنقاـ مكركه،  كُنث الزركشيٌ 

                                 
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: زيادة: "يرمل فيو".ُ)

 ( زيادة ِف األصل.ِ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ(( ّ)

 ( سقط من )ـ(. ْ)

 .سقط من )ح، ظ، ـ(( ٓ)

 ِف )ـ(: "يغًن" كِف )ظ(: "يتغًن". (ٔ)

 . /ب/ظ[ِٖٓهناية ] (ٕ)
 .( ِف )ح(: "بعد"ٖ)

  .( سقط من )ح(ٗ)

 (.َِّ/ِ(، الغرر البهية )َّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )َُ)
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لئبل  ؛ رمل أكذلفالقرب ببل ا إذا دل يأمن ٞنسهنٌ فرتؾ الرمل أكذل من ارتكابو، أمٌ 
 (ّ)/نساء كتعذر الرمل ِف ٗنيع (ِ)طهره، ككذا لو كاف بالقرب )أيضا( (ُ)ينتقض

كعبارة أصلو أقرب إذل إفادة ىذه من  ،فرتؾ الرمل أكذل (ْ)اٞنطاؼ ٝنوؼ )ٞنسهن(
لو أف يقف لًنمل إف دل يؤذ  سنٌ  ،فرجة (ٕ)(اء)لرج ؛(ٔ)أحسن (ٓ)عبارتو )فهي(

 .ؿ يرمل بو حاملوكاحملمو  ،بوقوفو أحدا
 ،(ٖ)كالراكب حيرؾ دابتو ،كالذم يظهر أف الذم يضبطع ىو احملموؿ

أك يؤذ  ك١نلو ما دل يتأذٌ ، (ٗ)كاستفيد من كبلمو أف القرب من البيت )يستحب(
كقوؿ  ،ندب لو ترؾ االستبلـ كالتقبيل حينئذ (َُ)(كمن )مثىَّ  ،بالزحاـ فالبعد أكذل

، (ُّ)كلو بالزحاـ ،فأحب لو االستبلـ ،خرهآطواؼ أك ال( ُِ)ابتداء( ُُ) ِفالٌ إ :األـٌ 

                                 
 .( ِف )ح(: "ينقض"ُ)

  .( سقط ِف )ـ(ِ)

 /أ/ـ[.ْْهناية ] (ّ)
 .( ِف )ـ(: "منهن"ْ)

 .( ِف )ح(: "فهو"ٓ)

 (. ِْٖ/ُ، أسىن اٞنطالب )(َّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٔ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ٔ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كلو رجى"ٕ)

 (. ِْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْْ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٖ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "مستحب"ٗ)

 .( زيادة ِف )ظ( )ـ( )ح( َُ)

 ."يت: "اآل)ـ(ِف ، ك ِف )ح(: "اإلماـ إال ِف" (ُُ)

 .( ِف األصل: "االبتداء"ُِ)

 . (ُٕٖ/ِ( ينظر: األـ )ُّ)
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م فيو كال إيذاء الزحاـ اليسًن الذم ال تأذٌ  :-م فيو األسنومىً ٞنا كى  خبلفان -مراده 
 .(ّ()ِ)االبتداء كاألخًن (ُ)/أ[ )ِف(ٕٔاه إال ]فيتوقٌ 

 :كالكرماين، (ٓ()ْ)كاالحتياط اإلبعاد عن البيت بقدر ذراع :قاؿ اٞناكردمٌ 
كنقل بعضهم عن  ،(ٔ)ليأمن الطواؼ على الشاذركاف ؛بلث خطواتبقدر ث

ككاف ذلك كلو عند عدـ ظهور  ،األصحاب أنو يبعد بأربع خطوات كىو غريب
 .(ٖ)فبل احتياط كما ىو ظاىر (ٕ)أما حٌن )ظهر( ،الشاذركاف

بل يكوناف ِف  ،لؤلنثى كاٝننثى أف ال يقربا ِف حاؿ طواؼ الذكور كيسنٌ 
 .(ٗ)يث ال خيالطاهنمحاشية اٞنطاؼ ُن

ركاه  (َُ)( لئلتباعنركعتيْ أم بعده ) لطواؼ( )صّلى ( ندبان )و

                                 
  .( سقط من )ـ(ُ)

 .( ِف )ح(: "إال ِف ابتداء الطواؼ أك آخره"ِ)

 (.ِْٕ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ّ)

 .( ِف )ـ(: "رداء"ْ)

( بعد الرجوع للمصدر دل أجد قدر ذراع، كإَّنا قاؿ: يبعد من البيت كيصًن ِف حاشية ٓ)
 (. ُُْ/ْالطواؼ لًنمل. ينظر: اٜناكم الكبًن )

 (. ُِٓ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٔ)

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ظهور".ٕ)

 (. ِٕٖ/ّ( ينظر: هناية احملتاج )ٖ)

 (.ِٕٖ/ّ(، هناية احملتاج )ِْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٗ)

 (.ْٗ/ٖ(، اَّموع )َْٖ/ُ(، اٞنهذب )ٕٔ/ُ( ينظر: التنبيو )َُ)

صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب من صلى ركعيت الطواؼ خلف ( أخرجو البخارم ِف ُُ)
(. كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب ما يلـز ُْٕٓ( برقم )ٖٖٓ/ِاٞنقاـ )
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بىا ]ٝنرب[ : ىل (ُ)كجيزئ عنهما غًنَها بتفصيلو السابق ِف ركعيت اإلحراـ كإَّنا دل جيًى
 .(ّ)«ال إال أف تٌطوٌع»غًنَها، قاؿ:  (ِ)]علٌي[

 . (ٓ)، ركاه مسلم(ْ)؛ لئلتباعكيسٌن أف يقرأ فيهما الكافركف كاإلخبلص
، كمنو (ٖ)ركاه الشيخاف (ٕ)لئلتباع( ٔ)(خلف المقاـكاألفضل أف يكونا )

فضيلة  (َُ))بأف(( ٗ)يؤخذ أف فعلهما خلفو أفضل منو ِف جوؼ الكعبة، )كيؤخذ(
على فضيلة البيت كما أف ما عداَها من النوافل يكوف فعلو ِف  (ُُ)اإلتباع تربوا

                                 
(، من ُِّْ( برقم )َٔٗ/ِمن أحـر باٜنج مث قدـ مكة من الطواؼ كالسعي )

ى فطاؼ بالبيت سبعان، كصلٌ  قدـ النِب »قاؿ:  -رضي اهلل عنهما-حديث ابن عمر 
 ، كاللفظ للبخارم. «خلف اٞنقاـ ركعتٌن، مث خرج إذل الصفا

 ( ِف )ح، ظ، ـ(: )ٝنربَها(. ُ)

 ساقط من األصل.  (ِ)

( برقم ُٖ/ُ( أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اإلدياف، باب: الزكاة من اإلسبلـ )ّ)
ليت ( كغًنه. كأخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اإلدياف، باب بياف الصلوات أْ)

 (.ُُ( برقم )َْ/ُىي أحد أركاف اإلسبلـ )

 (.َّٗ/ٕ(، العزيز )َْٖ/ُ(، اٞنهذب )ٕٔ/ُ( ينظر: التنبيو )ْ)

( برقم ٖٖٔ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب ٓ)
 ( عن جابرو رضي اهلل عنو ِف حديثو الطويل.ُُِٖ)

 ( ِف )ظ(: "ركعتٌن".ٔ)

 (.ِٖٗ/ْ(، البياف )َْٖ/ُ(، اٞنهذب )ٕٔ/ُ( ينظر: التنبيو )ٕ)

 ( سبق ٔنرجيو.ٖ)

 ( ِف )ظ(: "كيوجو".ٗ)

 ( ِف )ـ(: "أف".َُ)

 ( ِف )ح(: "زيادة".ُُ)
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منو ِف الكعبة ٞنا ذكر، كّنا تقٌرر يعلم رٌد قوؿ الشارح أف قضية   (ُ)/اإلنساف أفضل
كأف ذلك ينافيو قوٟنم  ،كبلمهم أف خلف اٞنقاـ أفضل من سائر بقاع اٞنسجد

، ككجو رده أف أفضلية (ِ)/ب[ ِف اللعاف أفضل بقاعو ما بٌن الركن كاٞنقاـٕٔ]
ِف الكعبة أفضل ( ْ)تو بل لئلتباع كإال لكاناليست ألفضليٌ ( ّ)فعلهما خلف اٞنقاـ

 .مطلقان 
مث ِف ما قرب منو إذل ( ٓ) ٓنت اٞنيزاب :قاؿ ِف اَّموع (بالحجر ثمّ )

الكعبة لو   (ٖ))أف( ؤخذكمنو ي ،ألنو أفضل من سائر اٞنسجد ؛توبقيٌ  (ٕ)مث، (ٔ)/البيت
كىو  ،أفضل منو ِف اٜنجر كِف سائر اٞنسجد( ٗ)ت مفتوحة كاف فعلهما )فيها(كان

يرد  (ُِ)يشعر ِنبلؼ ذلك (ُُ)فقوؿ الشارح أف كبلـ اٞنصنف كأصلو، (َُ)متجو
فأكذل أف ، (ِ)/كونو من الكعبة ظينٌ  (ُ)اٜنجر مع )أف( (ُّ)ألهنما )إذا قدما( ؛ذكر

                                 
 /أ/ح[.ِِٗهناية ] (ُ)
 (./بََّئلرشاد )لٛنوجرم ا( ينظر: شرح ِ)

 .)ال(، كلعل حذفو أكذل (ِف األصل زيادةّ)

 ( ِف )ح(: "لكانت" كِف )ظ(: "لكانتا".ْ)

 (.ّٓ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٓ)

 /ب/ـ[.ْْهناية ] (ٔ)
 . ِف )ح، ظ، ـ( زيادة )ِف(( ٕ)

 .( ِف )ح(: "أنو"ٖ)

  .( سقط من )ـ(ٗ)

 (.ّّٔ/ُ(، مغين احملتاج )ُّٔ/ِ( ينظر: البياف )َُ)

 (.ُّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٔ( ينظر: اٜناكم الصغًن )ُُ)

 (./أَُّئلرشاد )لٛنوجرم ا( ينظر: شرح ُِ)

 .)ح(: "إذ أقدما" ( ِفُّ)
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أفضل اٛنهات   (ٓ)ألنو ؛إذل كجو الكعبةمث  (ْ)الكعبة عليو )كعلى غًنه( (ّ)يقدما
 (ٕ)فهمو )كبلـ(أكليس فيو إشعار خبلفا ٞنا  ،(ٔ)بن عبد السبلـ كما قالو العزٌ 

الشارح بأنو أفضل من اٜنجر ألف اٜنجر من الكعبة كليس ِف تقدديهم للحجر 
 ؛على جهة الكعبة ما يقتضي أف جهتو أفضل من جهتها خبلفا ٞنا زعمو أيضا

مث ما  ،فعلهما فيو ليست ألفضلية جهتو بل لكونو من البيت كما مرٌ ألف أفضلية 
أم ِف بقيتو ألنو أفضل من سائر اٜنـر مث ِف بيت  (ثم بالمسجد)قرب منها 

ألنو ( ثم بالحـر)ة مكة فيما يظهر فيهما مث ِف بقيٌ  (ٖ)خدجية )رضي اهلل عنهما(
( ثم حيث شاء)زيادتو  كىذه اٞنرتبة من ،/أ[ اٜنلٕٕبقاع ] (ٗ)أفضل )من سائر(

كال يفوتاف إال ّنوتو كالرتتيب  (َُ)أم مَّت شاء من األزمنة (أبدا)من األمكنة 
 ،ٞنن أخرَها إراقة دـ كيسنٌ  ،فلو صبلَها ِف أم موضع شاء أجزأه ،اٞنذكور سنة

كيظهر أنو   ،(ُُ)صلهاأعد ذلك كما اقتضاه كبلـ الركضة ك كإف صبلَها ِف اٜنـر ب
 .رعاية للخركج من اٝنبلؼ ِف كجوُّماألنو  ؛كدـ التمتع

                                 
  .( سقط ِف )ظ(ُ)

  .[ب/ظ/ِٖٔ( هناية ]ِ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يقدـ"ّ)

  .( سقط ِف )ح(ْ)

 .( ِف )ـ(: "ألنو"ٓ)

 (.ُِْ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٔ)

 ليس ِف النسخ.( ٕ)

 ليس ِف النسخ.( ٖ)

  .( سقط ِف )ـ(ٗ)

 (.ِٖٖ/ّ(، هناية احملتاج )ُّّ/ُخبلص الناكم )(، إُّٔ/ِ( ينظر: البياف )َُ)

 (.ّْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٔ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِّ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ُُ)
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كقوٟنم  (ُ)كجيهر ندبا بالقراءة فيهما من غركب الشمس إذل طلوعها
النافلة اٞنفعولة ليبل التوسط بٌن اٛنهر كاإلسرار ١نلو ِف النافلة اٞنطلقة  (ِ)األفضل ِف

، (ّ)كيصليهما الورل عن غًن اٞنميز كاألجًن عن مستأجره كلو معضوبان  ،كما مرٌ 
ِنبلؼ  ،و بأنو ١نـر حقيقةز ٟنما كإف أحـر عنو كليٌ فارؽ صبلة اٞنميٌ ك 

 .كلو ببل كراىة أف يوارل بٌن أسابيع كبٌن ركعاهتا ،(ٓ()ْ)اٞنعضوب
كمن سنن الطواؼ نيتو إف  (ٔ)كاألفضل أف يصلي عقب كل طواؼ ركعتيو

نية  كمنو طواؼ القدـك على اٞنعتمد، كإَّنا دل ْنب ألف ،نسك (ٕ) كاف )لطواؼ(
كما  (ُُ)أك نذره (َُ)اَّموع (ٗ)، كْنب ِف طواؼ نفل ]كما ِف[(ٖ)اإلحراـ مشلتو

بناء  (ُْ)كِف طواؼ الوداع كما قالو ابن الرفعة (ُّ()ُِ)أفاده كبلـ الرافعي ]كغًنه[

                                 
 (.ّْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٔ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ُ)

 .( ِف )ح(: "من"ِ)

 .( ِف )ـ(: "مغصوبان"ّ)

 .( ِف )ظ(: "اٞنعصوب"ْ)

 (.ِِٓ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٖ/ُطالب )( ينظر: أسىن اٞنٓ)
 (.ِِٓ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٔ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "طواؼ"ٕ)

 (.ِّٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُْ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٖ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٗ)

 (.ُٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )َُ)

 .(:"نذر"( ِف )ظ( )ح( )ـُُ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ُِ)

 (.ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٓ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ُّ)

 (.ِٗٓ/ٕ( ينظر: كفاية النبيو )ُْ)
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إف قلنا إنو  (ِ)/ككذا (ُ)على أنو )ليس( من اٞنناسك كىو الصحيح عند الشيخٌن
 (ّ)بعد التحللٌن كيفرؽ بينو كبٌن تسليمة /ب[ لوقوعوٕٕمنها على األكجو ]

 (ْ)الصبلة الثانية باف ىذا عهد كجوبو على غًن اٜناج ِنبلؼ تلك دل يعهد ندُّا

 (ٔ)كمنها مواالتو فبل يبطل )بتفريقو( (ٓ)من غًن اٞنصلي فكانت التبعية فيها أقول

 :ركمن العذ، طاؿ لكنو يكره ببل عذر ِف طواؼ الفرض على األكجو( ٕ))كإف(
 .كإقامة اٞنكتوبة ،منها ِف أثنائو عركض حاجة ال بدٌ 

 ،ألنو فرض عٌن فبل يقطع لغًنه ؛أك راتبة ،كيكره قطع اٞنفركض ٛننازة
 .(ٖ)ككذا حكم السعي

ف أأخف ك ( ٗ)كِف اَّموع كغًنه يكره لو فيو األكل ككذا الشرب لكنو ]فيو[
كأف  ،ببل حاجة (َُ)ككضع اليد بفيو ،ببل عذر :أم ،م فيويبصق أك يتنخٌ 

كشدة توؽ  ،(ُّ)كأف يطوؼ ّنا يشغلو كاٜنقن، (ُِ)هاعأك يفرق نأصابعه( ُُ)يشبك

                                 
 (.ِٔٓ/ٖ(، اَّموع )ُِْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ُ)

 /أ/ـ[.ْٓهناية ] (ِ)
 .( ِف )ح(: "تسليم"ّ)

 .( ِف )ـ(: "بدٟنا"ْ)

 .(ْٕٗ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٓ)

 .( ِف )ـ(: "تفريقو"ٔ)

 .( ِف )ح(: "إف"ٕ)

 (.ّْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْٖ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٖ)

  .( زيادة ِف )ـ(ٗ)

 .( ِف )ح(: "فيو"َُ)

 .( ِف )ظ(: "شبك"ُُ)

 .(: "يفرقها"ـ( ِف )ُِ)

و، كاٜناقن: الذم ِف القربة حقنا إذا ٗنعو كحبس يقاؿ: حقن اٞناء كاللنب: اٜنقن (ُّ)
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ألنو  ؛كمبلزمة األدب ،يتأكد فيو اٝنشوع( ُ)ِف الصبلة كمنو كمن قوٟنم األكل
و ىنا ئيِف الصبلة أمكن ٠ن( ْ)، يؤخذ أف كل مكركه(ّ)بآداُّا (ِ)/فيتأدب ،صبلة

ككضع يده على  ،كرفع بصره إذل السماء ،لتقاتفيو كاال( ٓ)]يكوف مكركىا[
ككف شعره أك ثوبو كغًن ذلك، كإف كل مندكب فيها ديكن ٠نيئو ىنا  ،خاصرتو

١نل  (ٔ))كينظر( ،يسٌن فيو كوضع يده ٓنت صدره كفوؽ سرتو بالكيفية السابقة
للحبلؿ كغًن ( ٕ)م كالتقمص كالتطيلس/أ[ التعمٌ ٖٕككذا ] ،طوافو دكف الكعبة

، كذا (ٗ)متنقبة أف تطوؼ (ٖ)/ال يكره كقت كراىتها، كيكره لغًن احملرمةك  ،ذلك
من حيـر ( ُُ)كوجود،  (َُ)ىنا ِنبلفو ،أطلقوه، كينبغي ٘نلو على تنقب ببل حاجة

نقل  بل أكذل، كمن مثىٌ  ،نظره إليها؛ أخذا ٣نا مٌر ِف كضع اليد على الفم للتثاؤب
 .(ُِ)أهنا كانت تفعلو -رضي اهلل عنها-عن عائشة 

                                 
احتبس بولو، كاٜنقنة: اسم من االحتقاف. ينظر: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية 

 (.ُٖٗ/ ُ(، اٞنعجم الوسيط )َُِّ/ٓ)
 .( ِف )ظ(: "قولو"ُ)

 /ب/ح[.ِِٗهناية ] (ِ)
 (.ِِٓ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )ّ)
 .( ِف )ظ(: "مكرىة"ْ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٓ)

 ( ِف )ـ( )ح(: "كنظر".ٔ)

 ( ِف )ظ(: "التطليس".ٕ)

 . /ب/ظ[ِٖٔهناية ]( ٖ)
 (.ّْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٗ)

 . "ىنا ِنبلفو" زيادة (ِف )ـ(َُ)

 ( ِف )ـ(: "لوجود".ُُ)

(، كأبو داكد ِف َُِِْ( برقم )ُِ/َْأ٘ند ِف مسنده ) أخرجولعلو يشًن إذل ما ( ُِ)
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 ،أكذل إال ٝنًن كتعليم، كليكن ُنضور قلب (ُ)كترؾ الكبلـ كالشعر اٞنباح
كعدـ احتقار  ،من يطوؼ ببيتو ةمع استحضار عظم ،كلزـك أدب )بظاىره كباطنو

كعدـ ارتكاب ١نـر كنظر أمرد  ،قفٍ رً بل يرشده بً  ،أك جاىل ،أك سائل ،٥نو ضعيف
فعلو أف عينو سالت على خده  كمن مث كقع لبعض من ،(ِ)فإنو ىنا أقبح كأغلظ

 سجدة آية (ٔ)كلو قرأ )فيو(، (ٓ()ْ)ٞنس معصم امرأة أف يده التصقت بو( (ّ))كٞنن(
فبل يسٌن لو قطعو ليسجدىا كصبلة اٛننازة بل أكذل  ،إال سجدة ص (ٕ)[سجد]

 .(ٖ)ذكره الزركشي

                                 
(، كالبيهقي ِف السنن ُّّٖ( برقم )ُٕٔ/ِ) باب ِف احملرمة تغطي كجهها سننو،

(، َْٔٗ( برقم )ُِْ/ٕ(، كمعرفة السنن كاآلثار )َُٓٗ( برقم )ٕٓ/ٓالكربل )
١نرمات، فإذا   كاف الركباف ديركف بنا ك٥نن مع رسوؿ اهلل»عن عائشة، قالت: 

 «.حاذكا بنا سدلت إحدانا جلباُّا من رأسها على كجهها فإذا جاكزكنا كشفناه
( ِّ/ِكقد ضٌعف اٜنديث بعض العلماء، ينظر: الدراية ِف ٔنريج أحاديث اٟنداية )     

( برقم ُٕٓ/ِاكد )(، ضعيف أِب دَُِٓ( برقم )ُّّ/ْ(، اإلركاء )ِْٖبرقم )
(ُّٕ.) 

قد اختار ( عن اٞننذرم أنٌو قاؿ: "ُٖٓ/ِكنقل اٜنافظ ابن حجر ِف التلخيص اٜنبًن )     
 ". ٗناعة العمل بظاىر ىذا اٜنديث

 . زيد ِف )ح، ظ، ـ(: "فيو" (ُ)

 (.ْٔ/ٖ(، اَّموع )ُّْ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُٖٗ/ِ( ينظر: األـ )ِ)

 .( ِف )ظ(: "من"ّ)

  .ِف )ـ( ( سقطْ)

 (.ْٕ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٓ)

 .( سقط ِف )ـ( ٔ)

 .زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٕ)

 (.ّْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٖ)
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استلم )إذا فرغ من الطواؼ كركعتيو كىذا الرتتيب من زيادتو ( ثم)
آخر عهده ما ابتدأ بو،  (ّ) ، )كليكوف((ِ)، ركاه مسلم(ُ)األسود، لئلتباع (الحجر

كقضيتو أنو ال يسٌن حينئذ تقبيل اٜنجر كال السجود عليو ككجهو األسنوم بأف 
 /ب[. ٖٕ] (ٓ)لكن رجح غًنه سٌن ذلك (ْ) سببو اٞنبادرة )إذل السعي(

، كركاه اٜناكم ِف صحيحو (ٕ)رة الشافعي تشًن إليوالزركشي: كعبا (ٔ)/قاؿ
ٞنا فرغ من طوافو قبل اٜنجر  بلفظ أنو  بإسناد على شرط مسلم من فعلو 

ب كالقاضي ، كصرح بو القاضي أبو الطي(ٖ)ككضع يديو عليو كمسح ُّما كجهو
 . (َُ)التقبيل (ٗ) ٠نلي )ِف(

يأيت اٞنلتـز كاٞنيزاب بعد استبلمو كيدعو ّنا ( ُِ)اٞناكردم: ")ك( (ُُ)قاؿ
                                 

 (.ُّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ُ)

( برقم ٖٖٖ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِ)
(ُُِٖ.) 

 ( ِف )ـ( )ظ(: "كليكن".ّ)

 لسعي".( ِف )ـ(: "لْ)

 (.ِٓٓ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )ٓ)

 /ب/ـ[.ْٓهناية ] (ٔ)
 (.ُٖٔ/ِ( ينظر: األـ )ٕ)

 (.ُُٕٔ( برقم )ِٓٔ/ُ( أخرجو اٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ٖ)

 ( ِف )ـ(: "من".ٗ)

 (.ّْٖ/ُ( ينظر: أسىن اٞنطالب )َُ)

 ( ِف )ظ( )ح(: "كقاؿ" كِف )ـ(: "كقوؿ".ُُ)

 )ـ(. ( سقط من ُِ)
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، لكن اختلفا ىل (ِ)كتبعو ِف اإلحياء ،كسبقو إلتيانو اٞنلتـز ابن جرير (ُ)شاء"
، بل (ْ)بعد ركعيت الطواؼ أك قبلهما؟ كالكل شاذ كما ِف اَّموع (ّ)]يكوف[
، أما ِف طواؼ (ٓ)لطواؼ يصلي ركعتيو كعقبهما يستلم مث خيرج فورا للسعيعقب ا

 النفل فيأيت اٞنلتـز عقبو كيدعو مث يصلي ركعتيو.
( وخرج)للسعي متأكدة فلم يقدـ عليها ذلك ( ٔ)كالفرؽ أف اٞنبادرة )مث(

 .(َُ)، ركاه مسلم(ٗ)ندبا لئلتباع( ٖ) (من باب الصفا) (ٕ)بعد ذلك )للسعي(
على الصفا ندبان حَّت يرل البيت ( ُُ)( إلنسافيرقى قامةً  والرجل)

 .(ُّ)، ركاه مسلم(ُِ)لئلتباع
                                 

 (. ُٓٓ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ُ)

(ِ )(ُ/ِٖٓ). 

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ّ)

 (.ٕٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )ْ)

 (.ٕٔ/ٖ( ينظر: اَّموع )ٓ)

 ( سقط ِف )ـ( )ظ( )ح(. ٔ)

 ( سقط ِف )ـ(. ٕ)

 .-اهلل أعلمك –بعد ىذه الكلمة قولو: )من باب(، كلعلو خطأ من الناسخ  ِف األصل تكرر( ٖ)

 (.َّٓ/ُ(، األنوار )ْٗ/ٖ(، فتح العزيز )َُّ/ْالبياف )( ينظر: ٗ)
( برقم ٖٖٖ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب َُ)

 ( من حديث جابر رضي اهلل عنو.ُُِٖ)

 .( ِف )ـ(: "اإلنساف"ُُ)

ص الناكم (، إخبلِْٔ(، اٜناكم الصغًن )َّٕ/ِ( ينظر: ركضة الطالبٌن )ُِ)
(ُ/ُّّ.) 

( برقم ٖٖٖ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب ُّ)
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فبل يرقياف  ،اٞنرأةي كاٝننثى (ُ)( من زيادتو تبعان للتنبيوالرجلكخرج بقولو: )
ِنلوة )فيما يظهر؛ إذ اٞنطلوب من اٞنرأة كمثلها اٝننثى إخفاء  (ِ)كإف كانا

ِف  (ْ)ويةي ٟنا التَّخٍ  خلوة( أال ترل أنو ال يسنٌ كإف كانت ِف ، ما أمكن (ّ)شخصهما
/أ[ فاندفع قوؿ األسنوم، كإف تبعو تلميذه ٕٗ] (ٓ)كإف كانت ِف خلوة ،الصبلة

كأف ال يكونا   ،أك ُنضرة ١ناـر ،أف يكونا ِنلوة (ٕ)كغًنه لو فصل )بٌن( (ٔ)أبو زرعة
أف ( ٖ)ر )من(كيرد قياس ىذا باٛنهر ّنا تقرٌ  ،دكما قيل بو ِف جهر الصبلة دل يبع

كىو حيتاط لو أكثر من الصوت بدليل ما مٌر ِف  ،اٞنطلوب ىنا إخفاء الشخص
 .؛ كألٌف الصوت ليس بعورةةالتخوي

كإذا رقى قاؿ: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، كهلل اٜنمد، اهلل أكرب على ما 
إال اهلل كحده ال شريك لو، لو اٞنلك  (ٗ)اٜنمد هلل على ما أكالنا، ال إلو/ىدانا، ك 

إال اهلل  (َُ)/كلو اٜنمد حييي كدييت، بيده اٝنًن كىو على كل شيء قدير، ال إلو

                                 
 ( من حديث جابر رضي اهلل عنو.ُُِٖ)

 (.ٕٔ. كينظر: التنبيو )ص( ِف )ظ(: "للتتنية"ُ)

 ( ِف )ظ(: "كانت" كِف )ح(: "كاف".ِ)

 ( م )ظ(: "شخصها".ّ)

يقاؿ: خول ِف سجوده ٔنوية إذا جاىف عضديو، أك جاىف بطنو عن فخذيو : التخوية (ْ)
 (.ٗٗ)ص(، ٢نتار الصحاح ُٕٓ)صفيو. ينظر: اٞنغرب ِف ترتيب اٞنعرب 

 (.ِّٗ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٗ/ُ) البهية ( ينظر: الغررٓ)

 ( ِف )ظ(: "أذرعة".ٔ)

 ( سقط ِف )ـ(.ٕ)

 ( سقط ِف )ح(. ٖ)

 من )ح(. /أ[ َّ( هناية ]ٗ)

 /أ/ح[.ِّٗهناية ] (َُ)
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كحده، أ٤نز كعده، كنصر عبده، كىـز األحزاب كحده، ال إلو إال اهلل كال نعبد إال 
فذكره الشافعي  ،إال )بيده( (ِ)، لئلتباع(ُ)ركفإياه، ٢نلصٌن لو الدين كلو كره الكاف

( ّنا أحٌب بعد كٌل من اٞنرات ودعا) (ْ)، كيكٌرر ذلك ثبلثان (ّ)رضي اهلل عنو ِف األـٌ 
قاؿ ذلك  (َُ)/، فإذا(ٗ)، ركاه مسلم(ٖ)/(ٕ)لئلتباع (ٔ)، خبلفان للرافعي(ٓ)الثبلث

 .ثبلثان نزؿ كمشى إذل اٞنركة
كأحدث -األخضر اٞنعلَّق بركن اٞنسجد على يساره  إذا قرب من اٞنيل( و)

بنفسو، أك حاملو كدابتو دكف اٞنرأة  (سعى الرجل) -ميل آخر( ُُ)اآلف ِف مقابلو
/ب[ قدمتو كاالحرتاز عنهما من ٕٗكاٝننثى، كلو ّنحل خلوة، كىذا يشهد ٞنا ]

                                 

(، البياف َْٗ/ُ(، اٞنهذب )ّٕٔ(، اٞنقنع ص )ِِْ، ُِّ/ِ( ينظر: األـ )ُ)
 (.ِْٗ/ّ(، هناية احملتاج )ٕٔ/ٖ(، اَّموع )َّٓ/ْ)

 (.ُّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ِ)

 (. ُِّ/ِ( األـٌ )ّ)

(، البياف َْٗ/ُ(، اٞنهذب )ّٕٔ(، اٞنقنع ص )ِِْ، ُِّ/ِ( ينظر: األـ )ْ)
 (.ِْٗ/ّ(، هناية احملتاج )ٕٔ/ٖ(، اَّموع )َّٓ/ْ)

 (.ٕٔ/ُ(، التنبيو )ُٖٓ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُِّ/ِ( ينظر: األـ )ٓ)

 (.ّّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٔ)

 (.ّّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٕ)

 . /أ/ظ[ِٕٖهناية ]( ٖ)
( برقم ٖٖٖ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب ٗ)

 ( من حديث جابر رضي اهلل عنو.ُُِٖ)

 /أ/ـ[.ْٔهناية ] (َُ)
 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "مقابلتو".ُُ)
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، (حذاء إلى)كالرمل ( ِ)]ال[ (ُ)سعيان شديدان  (ة أذرعبستّ ل ميل الِ من قبْ )زيادتو 
أحدَها بركن اٞنسجد كاآلخر بدار  صلاٞنتٌ ( ناألخضريْ )أم: ١ناذاة اٞنيلٌن 

، فإذا حاذاَها -رضي اهلل عنو-اٞنشهورة اآلف برباطو  -رضي اهلل عنو- (ّ)العباس
إذا ( و) ،(ْ)وكلٌ لئلتباع ِف ذلك   بأف صار بينهما ترؾ السعي كمشى إذل اٞنركة

 .عليها (يرق) (ٓ)كصل إليها
؛ ألنو ليس فيها اآلف ما يرقى عليو إال بناء (ٔ)كسكت عن مقدار قدر )رقيو(

، ركاه (ٖ)كما مٌر ِف الصفا؛ لئلتباع (ودعا)كذكر  (ٕ)لطيف علوه ٥نو ذراع كنصف
 .(ٗ)مسلم

                                 
 (.ُّّ/ُ( ينظر: إخبلص الناكم )ُ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.ِ)

. عٌم العباس بن عبد اٞنطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشٌي اٟنامشيٌ  ،( ىو: أبو الفضلّ)
ككاف إليو ِف اٛناىلٌية الٌسقاية كالعمارة، كحضر بيعة العقبة مع األنصار  ،رسوؿ اللَّو 

، توِف رضي «صلهاكٌفا كأك   ىذا العٌباس أجود قريش»: قاؿ فيو النِب قبل أف يسلم، 
 من اٟنجرة. باٞندينة سنة اثنتٌن كثبلثٌن اهلل عنو

(، اإلصابة ُُٖ/ِ(، االستيعاب )َُِِ/ْينظر: معرفة الصحابة ألِب نعيم )      
(ّ/ُُٓ.) 

 (.ْْٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ٗٔ/ٖ(، اَّموع )ِّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ْ)

 ( ِف )ـ(: "إليهما".ٓ)

 "رقيو".( ِف )ظ( )ح( )ـ(: ٔ)

 (.ُّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ٗٔ/ٖ(، اَّموع )ّّْ/ٕ( ينظر: فتح العزيز )ٕ)

 ( قولو: "ايضان" سقط ِف األصل كما أثبت من )ظ( )ح( )ـ(. ٖ)

( برقم ٖٖٖ/ِ) ( أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب ٗ)
 ( من حديث جابر رضي اهلل عنو.ُُِٖ)
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نت األعٌز كليقل ِف سعيو كمشيو: رٌب اغفر كارحم كْناكز عٌما تعلم، إٌنك أ
 . (ْ()ّ()ِ)....)اخل((ُ)، اللهم ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة )كِف اآلخرة حسنة(األكـر

 قاؿ ِف األنوار: "كلو دعا فيو أك ِف الطواؼ كاحد كأٌمن ٗناعة فبل بأس"
 ، كعلى تسليمو فاألٍكذل لكٌل أحد أف يدعوى لنفسو.(ٓ)انتهى

نعم، إف كاف الداعي من أىل الصبلح كالفضل كتوٌفر خشوعو مع 
 .(ٕ)دل يبعد أف يكوف ذلك أكذل من انفراده بالدعاء لنفسو (ٔ)التأمٌن

من اٜنجة (ظهر السابع)صبلة (بعد)أك نائبو  (خطب اإلماـ)ندبا ( و)
 .(بمكة)١ناملهم كىوادجهم للخركج ( ٖ)نوفيـو الزينة؛ ألهنم يزيٌ أك ٗنعتو كيسٌمى 

، كمٌر عن اٞناكردٌم (َُ)الكعبة خطبة فردة( ٗ)/أ[ ِف اَّموع عندَٖقاؿ ]

                                 
 ( سقط من )ـ( )ظ(. ُ)

 ( ِف )ح(: زيادة: "كقنا عذاب النار".ِ)

كما عزاه لو اٟنيثمي ِف (،  ِٕٕٓ( برقم )ُْٕ/ّالطرباين ِف اٞنعجم األكسط ) أخرجو (ّ)
كأكرده  كقاؿ: فيو ليث بن أِب سليم كىو ثقة، كلكنو مدلس. (ِْٖ/ّ)٠نمع الزكائد 

 ( عن احملب الطربم ِف اإلحكاـ.ّْٓ/ِاٜنافظ ِف التلخيص اٜنبًن )

هناية (، ُٗٓ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ٖٔاإلقناع ص)(، ُْٔ/ٖينظر: ٢نتصر اٞنزين ) (ْ)
(، ِْٗ/ْ(، البياف )ّْْ/ٕ(، فتح العزيز )ْٓٔ/ِالوسيط )، (ِّٗ/ْاٞنطلب )
(، أسىن اٞنطالب ُٖٔ/ُ(، فتح الوىاب )ٖٗ/ّ(، ركضة الطالبٌن )ّّّ/ٗاَّموع )

  (.ِٕٖ/ّ(، هناية احملتاج )ْْٖ، ِْٖ/ُ)

 (.ُّٓ/ُينظر: األنوار )( ٓ)

 ( قولو: "عليو" ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)

 ( ِف )ح(: "بنفسو".ٕ)

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ( زيادة: "فيو".ٖ)

 ( ِف )ـ(: "أك عند".ٗ)

 (.ِٖٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُٖ/ٖ( ينظر: اَّموع )َُ)
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، كأفردت عن خطبة (ُ)بلؿ بالتكبًنكاٛن ،كيفتتحها بالتلبية ،أنو يكوف ١نرمان 
ف القصد ُّا التعليم ال اٛنمعة؛ ألف السنة فيها التأخًن عن الصبلة كما تقٌرر؛ كأل

 (يخبر) ِنبلؼ خطبة الكسوؼ( ِ)الوعظ كالتخويف فلم تشارؾ خطبة )اٛنمعة(
 (ٓ)، فإف كاف فقيهان (ْ)بإسناد جيد (ّ)ركاه البيهقيٌ ، لئلتباع( بالمناسك)فيها الناس 

 من سائل؟ ( ٔ)قاؿ: ىل
كيـو النحر، كيـو النفر كخطب اٜنج أربعة: ىذه، كخطبة يـو عرفة، 

، كقبل صبلة (ٕ)/األكؿ، ككلها فرادل كبعد صبلة الظهر إاٌل يـو عرفة فثنتاف
يأيت كقضية كبلمو: أنو خيربىم ِف ( َُ)من كبلمو ىنا، كفيما (ٗ)ككل ذلك (ٖ)الظهر

                                 

 (.ِٗٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٓ/ُلب )(، أسىن اٞنطاُٖ/ٖ( ينظر: اَّموع )ُ)

 ( ِف )ـ(: "اٜنطبة".ِ)

( أخرجو البيهقي ِف السنن الكربل، باب اٝنطب اليت يستحب لئلماـ أف يأيت ُّا ِف ّ)
(، كابن خزدية ّْٔٗ( برقم )َُٖٖ/ٓاٜنج ، أكٟنا يـو السابع من ذم اٜنجة ّنكة )

ليعلم الناس مناسكهم  ِف صحيحو، باب خطبة اإلماـ يـو السابع من ذم اٜنجة
(، كقاؿ: "ىذا حديث ُّٗٔ( برقم )ِّٔ/ُ( كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ِْٓ/ْ)

 صحيح اإلسناد، كدل خيرجاه"، كلهم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنو.

 : "كإسناده جيد". -ر٘نو اهلل-(؛ حيث قاؿ النوكم َٖ/ٖ( كما ِف اَّموع )ْ)

 .أم: اٝنطيب( ٓ)

 )ظ(.  ( قولو: "ىل" سقط ِفٔ)

 /ب/ـ[.ْٔهناية ] (ٕ)
 (.ّٔٓ/ٕ(، فتح العزيز )ِْٔ/ِ(، البياف )ُٔٔ/ْ( ينظر: اٜناكم الكبًن )ٖ)

(ٗ."  ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: زيادة: "ككل ذلك معلـو

 ( ِف )ـ(: "٣نا".َُ)
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 .(ُ)َنميع ما بٌن أيديهم من اٞنناسك كل خطبة
ره الشيخاف أنو خيربىم لكن الذم ذك، (ِ)كأطاؿ األسنوم ِف االنتصار لو

 ك٘نلو ٗنع أخذان  ،(ّ)ِف كل خطبة ّنا بٌن أيديهم من اٞنناسك إذل اٝنطبة األخرل
 .على أنو لبياف األقل من النصٌ 

ٌن بطواؼ عٌن كاٞنكيٌ اٞنتمتٌ  خيرب فيها أيضان  (و)، (ْ)كاألكؿ لبياف األكمل
كبالتبكًن ِف  ،(ٔ)ة ٟنم()كبعد إحرامهم فإف ذلك سنٌ ( ٓ)الوداع قبل )خركجهم(

 .(الغد)
كف فيو ُنمل اٞناء من مكة ألهنم كانوا يرتكٌ  ؛ى يـو الرتكيةكيـو الثامن كيسمٌ 

 .إذل عرفة
يت ٚنٌ  ،مصركفو كغًن مصركفو ،بالتذكًن كالتأنيث /ب[َٖ] (إلى منى)

 ،(ٗ)ركاه مسلم ،كذلك لئلتباع ،(ٖ)أم يراؽ: (ٕ)[اءمالد]بذلك لكثرة ما ديىن فيها من 
كاف يـو ٗنعة ندب  (َُ)فإف ،م بعد صبلة الصبح ُنيث يصلوف الظهر ّنىنفيخرج ُّ

                                 
  (.ِّّ/ُينظر: إخبلص الناكم )( ُ)

  (.ْٖٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( ِ)

  (.ُٖ/ٖ(، اَّموع )ّٕٓ-ّٔٓ/ٕينظر: فتح العزيز )( ّ)

  (.ِٗٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( ْ)

  .( سقط ِف )ـ(ٓ)

  .( سقط ِف )ـ( )ح(ٔ)

 .اء"ع: "الداألصل( ِف ٕ)

  (.ِٖٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( ٖ)

رقم ( بٖٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ٗ)
 من حديث جابر رضي اهلل عنو. (ُُِٖ)

 .( ِف )ظ(: "فإذا"َُ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

367 

بعد الفجر  (ِ)(رفقة)ف ألف السفر يومها ببل عذر كتخلٌ ؛ (ُ)أف خيرج ُّم قبل الفجر
( ٔ)فمحلو فيمن يلزمو (ٓ)/اٛنمعة حراـ (ْ)إذل حيث ال يصلي (ّ))كقبل فعلها(

فاستوطنها أربعوف   يةمث قر  (ٖ)(حدث) كإال بأف ،كدل ديكنو إقامتها ّنىن (ٕ))اٛنمعة(
( ُِ)كإذا ،(ُُ)البناء (َُ)بعد الفجر؛ ليصلي معهم كإف حـر (ٗ)/كاملوف جاز خركجو

إذل مىن صلى ُّم الظهر كباقي اٝنمس، كقاـ ُّا ليلة عرفة كىم ( ُّ)كصل )ُّم(
 .(ُٔ()ُٓ)لئلتباع، )ركاه مسلم( (ُْ)معو

                                 
 .( ِف )ـ(: "الصبح"ُ)

 ( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "عن رفقة"ِ)

  .( سقط من )ـ(ّ)

 .( ِف )ظ(: "تصلى"ْ)

 /ب/ح[.ِّٗهناية ] (ٓ)
 .( ِف )ح( )ـ( )ظ(: "تلزمو"ٔ)

  .( سقط ِف )ح(ٕ)

 .حدث"أ(: "ح( ِف )ٖ)

 . /ب/ظ[ِٕٖهناية ]( ٗ)
(َُ"  .( ِف )ح(: "كأحـر

 .( تكرار ِف )ح(: "ليصلي معهم ...البناء"ُُ)

 .( زيادة ِف )ح( )ظ( )ـ(: "مث كإذا"ُِ)

 .( ِف )ح(: "فيو" كِف )ظ(: "ُّا"ُّ)

  (.ْٖٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ْٖ/ٖينظر: اَّموع )( ُْ)

  .( سقط من )ظ(ُٓ)

( برقم ٖٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ُٔ)
، فصلى ُّا كركب رسوؿ اهلل من حديث جابر رضي اهلل عنو، كفيو: )) (ُُِٖ)

 ((.الظهر كالعصر كاٞنغرب كالعشاء كالفجر
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ذا طلعت مشس يـو كإ ،كمن قاؿ اٞنبيت ليس بنسك أراد ليس بواجب
اٛنبل الذم على ديٌن الذاىب من  :ًن، كىو عند النوكم كٗناعةبً ثى  (ُ)عرفة )على(
 .(ِ)مىن إذل عرفة

كقد جيمع بأف كبل  ،كقيل الذم على يساره كعليو احملب الطربم كٗناعة
ما على اليمٌن أكذل لشرؼ جهتو ( ْ)حينئذ باعتبار (و) ؛(ّ)منهما يسمى بذلك

ًن مكثرين من التلبية بً للشمس على ثى  (بعد الطلوع (ٔ)لنمرة)س بالنا ((ٓ)سار)
كىي بفتح النوف - ،فإذا كصلوا َّنرة ،(ٖ)لئلتباع (ٕ)بضكالدعاء سالكٌن طريق 

موضع بٌن طرؼ  -/أ[ إسكاهنا مع فتح النوف ككسرىاُٖككسر اٞنيم كجيوز ]
 .لئلتباع (َُ)تزكؿ الشمس كيغتسلوف كعرفة أقاـ ُّم فيها إذل أف( ٗ)اٜنل

ُّم على منرب  (وخطب)، مث بعد الزكاؿ يسًن ُّم إذل مسجد إبراىيم 
 (ُّ)و كبلـ اٜناكم خطبتٌنٞنا توَهٌ  خبلفان ( ُِ)عرفات (ُُ)/أك مرتفع فيو ال ِف

                                 
  .( سقط من )ظ(ُ)

(، مغين احملتاج ْٖٓ/ُ(؛ أسىن اٞنطالب )ُٓٓينظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو ص)( ِ)
(ِ/ِٓٗ.)  

  (.ِّّ/ِهية )ينظر: حاشية العبادم على الغرر الب( ّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "فاعتبار"ْ)

 .( ِف )ـ(: "كسار"ٓ)

 .( ِف )ـ(: "إذل َّنرة"ٔ)

 .( ِف )ح(: "طب" كِف )ظ(: "ضبت"ٕ)

  (.ٖٓ/ٖ(، اَّموع )ُٖٔ/ْينظر: اٜناكم الكبًن )( ٖ)

 .( ِف )ـ(: "اٛنبل"ٗ)

  (.ِٖ/ٖ(، اَّموع )ّّٓ/ٕ(، فتح العزيز )ُّٖ/ْينظر: البياف )( َُ)

 /أ/ـ[.ْٕهناية ] (ُُ)
 (.ْٖٔ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ٖٔ/ٖينظر: اَّموع )( ُِ)

  .( سقط ِف )ظ(ُّ)
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د إال التصريح بتعدٌ  ،(ِ)ركاه مسلم ،(ُ)ذلك لئلتباع ِف كلٌ  ؛(ثنتين بعد الزواؿ)
( ّ)(افعيفالش)اٝنطبة 

  ركاه عن جابر
كجعل  ،كبل منهما (فوخفّ ) ،(ْ)

كالدفع  ، ٟنم ِف األكذل اٞنناسك ككيفية الوقوؼ كشرطو كآدابوكبٌٌن  ،الثانية أخفٌ 
هم كحثٌ  ،ق َنميع ذلككما يتعلٌ ( ٓ)كالرمي ،كالدفع إذل مىن ،إذل مزدلفة كاٞنبيت ُّا

بعد فراغها بقدر سورة  كجلس ،كثار الذكر كالدعاء كالتلبية باٞنوقفإعلى 
فيو عند  شرعيبأف ( الثانية)ابتداء اٝنطبة ( مع)ف للظهر اٞنؤذٌ ( وأذف)اإلخبلص 

ركاه الشافعي  ،لئلتباع (معاً )األذاف كاٝنطبة ( اغَ رَ وفػَ ) (ٔ)قيامو كشركعو فيها


(ٕ). 
                                 

  (.ِْٔينظر: اٜناكم الصغًن ص)( ُ)

( برقم ٖٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ِ)
(ُُِٖ). 

 .( ِف )ـ(: "كالشافعي"ّ)

( برقم ِٕٔ/ِ)باب الركاح إذل اٞنوقف بعرفة كاٝنطبة ، ي ِف مسندهأخرجو الشافع (ْ)
باب اٝنطبة يـو عرفة بعد الزكاؿ كاٛنمع بٌن ، ، كالبيهقي ِف السنن الكربل(ٖٖٗ)

تفرد بو إبراىيم بن (، كقاؿ: ْٓٓٗ( برقم )ُٖٓ/ٓ) الظهر، كالعصر بأذاف كإقامتٌن
ذف ببلؿ، إال أعلى أنو خطب مث ١نمد بن أِب حيٍن، كِف حديث جابر الطويل ما دؿ 

 اٝنطبة الثانية. أنو ليس فيو ذكر أخذ النِب 
 األذاف كاإلقامة للجمع بٌن الصبلتٌن، كالصلواتكأخرجو ِف معرفة السنن كاآلثار، باب      

 .(ُِٖٗ( برقم )ُْٓ/ٕ(، كالبغوم ِف شرح السنةة )ُِٕٓ( برقم )ِّٔ/ِ)

كحديث مسلم أصح، ": (ُْٖ/ِو )ِف تلخيص -ر٘نو اهلل-ابن حجر  قاؿ اٜنافظ      
كىو أف اٞنؤذف قد أيًمر باإلنصات للخطبة، فكيف يؤذف كال يبقى  ،ح بأمر معقوؿكيرتجٌ 

 ".للخطبة معو؟

 .( ِف )ـ(: زيادة " كالرمي ُّا"ٓ)

 .( ِف )ـ(: "فيها"ٔ)

، مث أخذ النِب راح إذل اٞنوقف فخطب الناس اٝنطبة األكذل، مث أذف ببلؿ أنو »كفيو:  (ٕ)
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د الذكر كالدعاء كالتعليم إَّنا ىو ِف كٞنا كاف القصد بالثانية إَّنا ىو ٠نرٌ 
 شرعت مع األذاف كأف منع ٚناعها قصدا للمبادرة بالصبلة ليتسع للناس األكذل

؛ الحتياجهم فيو إذل ذلك أكثر من ]  ./ب[ غًنهُٖالزمن ِف ذلك اليـو
أم مسافركف الظهر : (ُ)بفتح فسكوف (رٌ فْ سَ ) بعد فراغ اٝنطبتٌٍن  (ىوصلّ )

، (ٔ()ٓ)[مسلم]كاه ر  ،(ْ)لئلتباع تقدديان  ((ّ)جمعاً ) (ِ)كالعصر )كصلوا ركاتبهما(
كفيما يأيت باٞنزدلفة للسفر كما أفاده بزيادة  ،ىنا (ٖ))كاٛنمع كالقصر( ،(ٕ)كقصرَها

 ،كمن سفره قصًن فو ي  فاٞنكٍّ  ،فيختصاف بسفر القصر ،ال للنسك ،(سفر) :قولو
 .(َُ()ٗ)ا )ِف سفر(نٌ إوا كال ْنمعوا معنا فيقوؿ ٟنم اإلماـ بعد السبلـ إٔنٌ 

جاج إذا دخلوا مكة كنوكا اٜنٍي  أفٌ " :الشافعي كاألصحابكِف اَّموع عن 

                                 
  ِف اٝنطبة الثانية، ففرغ من اٝنطبة كببلؿ من األذاف، مث أقاـ ببلؿ فصلى الظهر، مث

 ، تقٌدـ ٔنرجيو.«أقاـ فصلى العصر

 .( ِف )ح(: زيادة: "فسكوف ٗنعان"ُ)

  .( )ـ(( سقط من )ظ( )حِ)

  .( سقط من )ح(ّ)

  (.ِّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٔ(، اٜناكم الصغًن ص)ٕٖ/ٖينظر: اَّموع )( ْ)

 .. زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٓ)
( برقم َٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ٔ)

(ُُِٖ).  
 .ا"( ِف )ح( )ظ(: "كصلوا ركاتبهما"، كِف )ظ(:" كصلوا ركايتهمٕ)

 .( ِف )ـ(: "كالقصر كاٛنمع"ٖ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "قـو سفر"ٗ)

  (.َِٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٔ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( َُ)
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الذىاب  (ُ)فإذا خرجوا يـو الرتكية إذل مىن كنوكا ،لزمهم اإلٕناـ أف يقيموا ُّا أربعان 
 ألهنم أنشأكا سفران  ؛إذل أكطاهنم عند فراغ نسكهم كاف ٟنم القصر من حٌن خرجوا

 ، انتهى. (ّ)"فيو الصبلة (ِ)تقصر
ذلك فيما كاف معهودان ِف الزمن القدًن من سفرىم  (ْ)ككاضح أف )١نل(

كأما اآلف فاطردت عادة أكثرىم )بإقامتهم  ،بعد نفرىم من مىن بيـو ك٥نوه
أمًنىم ّنكة بعد النفر فوؽ أربعة أياـ كوامل فبل جيوز ألحد ٣نن عـز  (ٓ)إلقامة(

قصر فيو ت سفرا (ٖ)/وا حينئذئكال ٗنع؛ ألهنم دل ينش( ٕ)قصر( ٔ)على السفر معو
 .الصبلة

السًن إليها ( ٗ)معجلٌن (عرفة)ُّم ( دخل)إذا فرغ من الصبلة  (ثم)
 (َُ)/ق بذلكبيانو مع ما يتعلٌ  كما مرٌ   ككقف ُّم ِف موقف رسوؿ اهلل 

 (ُِ)/، كقوؿ(ُُ)جبل الر٘نة بدعة /أ[، كيتحرل القرب منو ما أمكن، كرقيٌ ِٖ]

                                 
 .( ِف )ظ(: "كنوكم"ُ)

 .( ِف )ظ(: "يقصر"ِ)

 (.ٖٖ/ٖ(، اَّموع )ُِٓ/ُينظر: األـ )( ّ)

  .( سقط ِف )ـ(ْ)

 .( ِف )ح(: "بإقامة"ٓ)

 .(: "معهم"( ِف )ح( )ظ( )ـٔ)

 .( ِف )ح(: "قصر معهم"ٕ)

 /ب/ـ[.ْٕهناية ] (ٖ)
 .( ِف )ظ(: "معجل"ٗ)
 /أ/ح[.ِْٗهناية ] (َُ)
  (.ُُِ/ٖ(، اَّموع )ُُّ/ْينظر: هناية اٞنطلب )( ُُ)

 . /أ/ظ[ِٖٖهناية ]( ُِ)
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 .(ُ)ءو سنة، كىو موقف األنبيانٌ إ :ٗنع من أصحابنا
 .(ِ)قاؿ النوكم: "ضعيف جدًّا فلم يرد فيو شيء"

رين من اٝنبث كاٜندث مستورين مستقبلي القبلة كاألفضل أف يكونوا متطهٍّ 
 .(ْ)ركاه مسلم ،(ّ)لئلتباع ركبانان 

كاف ٟنما ىودج أك ٥نوه فاألكذل  (ٓ)(إذا)كاألكذل للمرأة كاٝننثى القعود إال 
 .(ٔ)الركوب على األكجو
كانتهار السائل  ،اٞنخاصمة كاٞنشإنة كالكبلـ اٞنباح ما أمكنو كليحذر من

كذكر سنية اإلقامة بنمرة كدخوؿ عرفة بعد الزكاؿ كاٝنطبتٌن  ،كاحتقار أحد
 .كالصبلة ال قبل ذلك من زيادتو

 .(ٕ)"كدخوٟنا قبلو خطأ كبدعة كإف كثر فاعلوه" :قاؿ النوكم
ال بأس  :كقاؿ أ٘ند ،(ٖ)كذىب ٗناعة من السلف كاٜنسن البصرم كغًنه

لكنهم ال  ،(َُ)ككرىو آخركف كمالك ،(ٗ)بو إذل أنو ال كراىة ِف التعريف بغًن عرفة
                                 

(، ُِٕ/ْكبو قاؿ أبو جعفر، ١نمد بن جرير الطربم كاٞناكردم. ينظر: اٜناكم الكبًن )( ُ)
  (.ُُِ/ٖع )اَّمو 

  (.ُُِ/ٖينظر: اَّموع )( ِ)

  (.ّٗ/ٖ(، اَّموع )ُّٓ/ْ(، البياف )ُّٕ/ْينظر: اٜناكم الكبًن )( ّ)

( برقم َٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ْ)
  من حديث جابر رضي اهلل عنو. (ُُِٖ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إف"ٓ)

 (.ِٔٗ/ّ(، هناية احملتاج )َِٔ/ِج )ينظر: مغين احملتا ( ٔ)

 (.ٖٔ/ٖينظر: اَّموع )( ٕ)

  (.ُُٖ/ٖينظر: اَّموع )( ٖ)

  (.ُٗ(، زاد اٞنستقنع ص)ّٔٔ/ّينظر: اٞنغين )( ٗ)

  (.ُُٖ/ّينظر: مواىب اٛنليل )( َُ)
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و على شتمالبعرفة ليلة التاسع ال (ُ)موعشاد اليقكإ،  البدع بفاحشاتيلحقونو 
 .(ِ)قبائح كمفاسد ال ٔنفى

 ،كقرؤكا القرآف ،كاستغفركا ،(ّ)واكلبٌ  ،لواكىلٌ  ،تعاذلكذكركا اهلل  ،كدعوا (ودعا)
 .(ٕ)مسلمركاه  ،(ٔ)لئلتباع (؛إلى الغروب)ذلك ( ٓ)من ٗنع( ْ)(كأكثر)

وف من كأفضل ما قلت أنا كالنبيٌ  ،"أفضل الٌدعاًء دعاءي يـو عرفة :كصحٌ 
/ب[  ِٖلو اٞنلك كلو اٜنمد كىو على ] ،ك لوال إلو إال اهلل كحده ال شري :قبلي

 ،، اللهم اجعل ِف قلِب نوران، كِف ٚنعي نوران، كِف بصرم نوران (ٖ)((كل شيء قدير

                                 

قضباف تتوسطها ك  ،ٗنع مشع، كىو مادة رخوة تتكوف من خليط أغلبو دىين: الشموع (ُ)
(، ُِّٖ/  ّتوقد ليستضاء ُّا. ينظر: الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ) ،فتائل

 (.ْْٗ/  ُاٞنعجم الوسيط )
  (.ِٗٓ/ِينظر: مغين احملتاج )( ِ)

 .( ِف )ح(: ككربكا"ّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كأكثركا"ْ)

 .ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ٗنيع" (ٓ)

(، مغين احملتاج ِّّ/ُ، إخبلص الناكم )(ِْٔينظر: اٜناكم الصغًن ص)( ٔ)
(ِ/َِٔ.)  

( برقم َٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ٕ)
 من حديث جابر رضي اهلل عنو. (ُُِٖ)

(، كباب جامع ِّ( برقم )ُِْ/ُ، باب ما جاء ِف الدعاء )أخرجو مالك ِف اٞنوطأ (ٖ)
 (.ِْٔ( برقم )ِِْ/ُاٜنج )

 ( برقمْْٔ/ٓ) باب ِف دعاء يـو عرفة ،كتاب الدعواتِف  مذم ِف جامعو، الرت ك   
"ىذا حديث ، كقاؿ: ( من حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده مرفوعان ّٖٓٓ)

غريب من ىذا الوجو ك٘ناد بن أِب ٘نيد ىو: ١نمد بن أِب ٘نيد، كىو أبو إبراىيم 
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٣نا  كخًنان  (ِ)اللهم لك اٜنمد كالذم نقوؿ ،ر رل أمرمصدرم كيسٌ  (ُ)اللهم اشرح
 .إذل غًن ذلك من األدعية اٞنعركفة (ّ)نقوؿ"

حو بالتحميد كالتمجيد كالتسبيح كالصبلة تفتيك  ،دعاء ثبلثان  ر كلٌ كيكرٌ 
( ْ)كيكثر من البكاء )من ذلك( ،كخيتمو ّنثل ذلك مع التأمٌن ،على النِب 

 .(ٓ)فهناؾ تسكب العربات كتقاؿ العثرات
ألنو  ؛ف يكثر من قراءة سورة اٜنشريستحب أ" :كِف البحر عن األصحاب

                                 
 ."األنصارم اٞنديين كليس ىو بالقوم عند أىل اٜنديث

، كغًنه باب: أفضل الدعاء دعاء يـو عرفة، البيهقي ِف السنن الكربلأخرجو ك      
من حديث طلحة بن عبيد اهلل بن كريز  (ّْٕٗ، ُّٖٗ( برقم )َُٗ/ٓ ،َْٕ/ْ)

: ىذا مرسل، كقد ركم عن مالك (َُٗ/ٓ) قاؿ البيهقي ِف السنن الكربل، ك مرفوعان 
 بإسناد آخر موصوالن، ككصلو ضعيف.

  (.ُِٗٗ( برقم )ُٕٓ/ٓخرجو البغوم ِف شرح السنة )كأ      
كٗنلة القوؿ أف اٜنديث ثابت ": (ٖ-ٔ/ْ) األلباين ِف السلسة الصحيحة قاؿ الشيخ      

 (.َُُِ( برقم )ِْٖ/ُكحسنو ِف اٛنامع الصغًن كزيادتو ) ."ّنجموع شواىده

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "اشرح رل"ُ)

 .( ِف )ح(: "تقوؿ"ِ)

( عن علي ْٕٓٗ( برقم )ُٓٗ/ٓبنحو ىذه الزيادة البيهقي ِف السنن الكربل )أخرجو  (ّ)
 قاؿ البيهقي: تفرد بو موسى بن عبيدة كىو ضعيف. كدل يدرؾ أخوه عليًّا ، .

 (.ِٖٓ/ِكضعفو كذلك اٜنافظ ابن حجر ِف التلخيص )
(، ّٗٓ/ٕ)(، فتح العزيز ُّٕ/ْكينظر ِف استحباب ىذه األدعية: اٜناكم الكبًن )      

 (.ّّٓ/ِ(، إعانة الطالبٌن )ِّّ/ِ(، الغرر البهية )ٔٗ/ٖاَّموع )

  .( سقط ِف )ظ( )ح(ْ)

  (.ُِٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُُٓ/ٖينظر: اَّموع )( ٓ)
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مركم عن عليٌ 
(ُ)"(ِ). 

كليحرص ِف ذلك اليـو كالذم بعده على أكل اٜنبلؿ )الصرؼ إف 
شبهتو فإف اٞنتكفل باستجابة الدعاء ىو خلوص النية  (ْ)/كإال فما قلت (ّ)تيسر(

 .كحل اٞنطعم كاٞنشرب مع مزيد اٝنضوع كاالنكسار
ِف اٛنهر بالدعاء  (ٔ)كاإلفراط ،رأسو (ٓ)مارفع يديو كال جياكز ُّ كيسنٌ 

( ٖ)كأف يربز للشمس إال لعذر كنقص الدعاء كاالجتهاد ِف ،مكركهه  (ٕ)كغًنه

مع أنٌو صٌح أنٌو ظٌلل عليو بثوب ، (َُ()ٗ)(ىنا)استظل   الذكر كدل ينقل أنو
يتجنب ( ُِ)كأف يفرغ قلبو من الشواغل قبل الزكاؿ كأف ،(ُُ)كىو يرمي اٛنمرة

                                 
دل أقف عليو ِف فيما اطلعت عليو من اٞنصادر، كقد أكرده اٞناكردم ِف اٜناكم الكبًن ( ُ)

 (.ْٕٖ/ُكزكرياء األنصارم ِف أسىن اٞنطالب )(، ُّٕ/ْ)

(، ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٕ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُُٓ/ّينظر: ُنر اٞنذىب )( ِ)
  (.ِٕٗ/ّ(، هناية احملتاج )ُِٔ/ِمغين احملتاج )

  .( ِف )ح(: "إف تيسر الصرؼ"ّ)

 /أ/ـ[.ْٖهناية ] (ْ)
 .( ِف )ح(: "جياكزَها"ٓ)

 .د"( ِف )ـ(: "اإلفرأ)

 .( ِف )ظ( )ح(: "أك غًنه"ٕ)

 .( ِف )ح(: "ك"ٖ)

 .( ِف )ـ(: "شيئان"ٗ)

 (.ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُُٕ/ٖينظر: اَّموع )( َُ)

كتاب اٜنج، باب استحباب رمي ٗنرة العقبة يـو ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ُُ)
  رضي اهلل عنها.-من حديث أـ اٜنصٌن  (ُِٖٗ)( برقم ْْٗ/ِ)النحر راكبا، 

 .( ِف )ح(: "أنو"ُِ)
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 .الوقوؼ ِف الطريق
/أ[ كما ّٖ] كمن فارؽ عرفة قبل الغركب أراؽ دما كدـ التمتع استحبابان 

مع  (ِ)ٞنن أراد مزدلفة تأخًن اٞنغرب ليجمعها فيها (ُ)كإذا غربت الشمس سنٌ  ،مرٌ 
 للذكر كالتلبية سالكان ( ّ)[كثرا]مة كل منهم إذل مزدلف (وأفاض) ،العشاء كما يأيت

 .(ٓ)من األمر بو ٞنا صحٌ  ؛(ْ) بسكينة ككقار أم اٛنبلٌٍن زمٌٍن أللطريق اليت بٌن اٞن
ُّم  (ىوصلّ ) ،(ٕ)ركاه الشيخاف ،(ٔ)لئلتباع كمن كجد فرجة أسرع فيها ندبان 

 .(ٗ)ركاه الشيخاف ،(ٖ)لئلتباع( بمزدلفة) تأخًنان ( جمعاً )اٞنغرب كالعشاء 
                                 

 .( ِف )ظ(: "يسن"ُ)

 .( ِف )ظ(: "ُّا"ِ)

 .ا"ًن : "كثاألصل( ِف ّ)

 (.ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٕٗ/ِينظر: ركضة الطالبٌن )( ْ)

ر٘نو -الشافعي ( عن ََُٖٖ( برقم )ِِٗ/ٕالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار ) أخرج (ٓ)
افرتقت لو الطريقاف، طريق ضب،  من عرفة، فلما أفاض رسوؿ اهلل »قاؿ:  -اهلل

كىي اليت أحب أف يسلك اٜناج، كىي طريق  ،كطريق اٞنأزمٌن، سلك طريق اٞنأزمٌن
  .«األئمة منذ كانوا

  (.َِِ/ُ(، ركض الطالب )ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِّ/ٖينظر: اَّموع )( ٔ)

 (ُّٔ/ِ)رفة كتاب اٜنج، باب السًن إذا دفع من عِف  أخرجو البخارم ِف صحيحو،  (ٕ)
 . «ق، فإذا كجد فجوة نصٌ نى كاف يسًن العى » كفيو: أنو (، ُٔٔٔ)برقم 

 كتاب اٜنج، باب اإلفاضة من عرفات إذل اٞنزدلفةِف  مسلم ِف صحيحو، أخرجو ك      
  .رضي اهلل عنو-من حديث أسامة  (ُِٖٔ) ( برقمّٔٗ/ِ)

إخبلص الناكم  (،ِْٔ(، اٜناكم الصغًن ص)ّٕٗ/ِينظر: ركضة الطالبٌن )( ٖ)
(ُ/ّّّ.)  

 كتاب اٜنج، باب من ٗنع بينهما كدل يتطوعِف  البخارم ِف صحيحو،  أخرجو (ٗ)
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ندب التأخًن  -كأصلو كالشيخٌن-كأطلق  ،ذا اٛنمع للسفر كما مرٌ كى
فإف  ،ّنا إذا دل خيش فوت كقت االختيار للعشاء صٌ للنٌ  ده ٗنع تبعان كقيٌ  ،(ُ)إليها

 .(ِ)ى ُّم ِف الطريقخشيو صلٌ 
أف "كفيو  ،(ْ)"على ىذا (ّ)/كلعل إطبلؽ األكثرين ١نموؿ :قاؿ ِف اَّموع

 ،(ٔ)"وفمث يصلٌ  ،كيعقلو و،لٗنىى  ينيخ كلٌ ( ٓ)رحاٟنم بأف السنة أف يصلوا قبل حطٌ 
 .(ٕ)لئلتباع، ركاه الشيخاف

                                 
ٗنع النِب ))قاؿ:  -رضي اهلل عنهما-بن عمر ا( من حديث ُٖٔٔ)برقم  (ُّٔ/ِ)
 كل  كاحدةو منهما بإقامة ،  .((بٌن اٞنغرب كالعشاء َنمعو

برقم  (ُٖٗ/ِ) اٜنج، باب حجة النِب كتاب ِف  مسلم ِف صحيحو، أخرجو ك       
حَّت أتى اٞنزدلفة فصلَّى ُّا اٞنغرب كالعشاء بأذافو كاحدو "...( كفيو: ُُِٖ)

 ".كًإقامتٌن

  (.ِْٔاكم الصغًن ص)(، اٜنُّٕ/ْ(، اَّموع )ّٕٓ/ٕينظر: فتح العزيز )( ُ)

(، فتح العزيز ِّّ/ْ(، البياف )ُٕٔ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُّّ/ٖينظر: اَّموع ) (ِ)
(ٕ/ّٓٗ.) 

 /ب/ح[.ِْٗهناية ] (ّ)
  (.ُّّ/ٖينظر: اَّموع ) (ْ)

 .( ِف )ـ(: "مث"ٓ)

  (.ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّّ/ٖينظر: اَّموع ) (ٔ)

ٞنا جاء اٞنزدلفة توضأ مث  أف النِب )عنهما ) حديث أسامة بن زيد رضي اهللمن  (ٕ)
ِف منزلو مث أقيمت العشاء  أقيمت الصبلة فصلى اٞنغرب مث أناخ كل إنساف بعًنه

 .((نهما شيئان فصبلىا كدل يصل بي
 باب اٛنمع بٌن الصبلتٌن ّنزدلفةكتاب اٜنج، ِف  أخرجو البخارم ِف صحيحو،      

 .(ُِٕٔ)برقم  (ُْٔ/ِ)
... كتاب اٜنج، باب اإلفاضة من عرفات إذل اٞنزدلفةِف  مسلم ِف صحيحو، أخرجو ك      
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 كال يتنفل نفبلن  ،ِف باب اٛنمع  كما مرٌ الصبلتٌٍن  (ُ)/ركاتب ي كلٌ كيصلٌ 
كالدعاء كاٜنرص  (ِ)كر كالفكرد إحياء ىذه الليلة ٟنم كغًنىم بالذٌ كيتأكٌ  ،مطلقان 

 تباع.لئل ؛(ّ)على صبلة الصبح ّنزدلفة
من عرفة كمىن  اٞنسافة من مكة إذل مىن كمن مزدلفة إذل كلٌ  كاعلم أفٌ 

 .(ٔ)نتو ِف اٜناشيةكفيو كبلـ بيٌ ، (ٓ()ْ)(كغًنىا)فرسخ ذكره ِف الركضة 
 (ٖ)لئلتباع (ٕ)للحاكم كالرافعي أم ّنزدلفة خبلفان ( بها)اٞنبيت ( ووجب)

 ،(ٗ)ار الصحيحة، كليس بركن خبلفان ٞنن قاؿ بو(بـو من األخ)اٞنعل ،/ب[ّٖ]
كىو  ،مشتقة من االزدالؼ، (َُ)عرفة ككادم ١نسر ميٍ مأز كىي ما بٌن 

                                 
 )أف النِب ) :(َُِٖ) ( برقمّٓٗ/ِلو )كِف ركاية  .(َُِٖ) ( برقمّْٗ/ِ)
كدل حيلوا حَّت أقاـ العشاء  كب حَّت جئنا اٞنزدلفة فأقاـ اٞنغرب مث أناخ الناس ِف منازٟنمر 

  (.ى مث حلوا(اآلخرة فصلٌ 

 . /ب/ظ[ِٖٖهناية ]( ُ)
 .تفكر"( ِف )ـ(: "كالِ)

 (.ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّٔ/ٕ(، فتح العزيز )ُٕٔ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ّ)

 .( ِف )ح(: "غًنه"ْ)

(، حاشية ٓٗ/ّ(، ركضة الطالبٌن )َُّ/ٖ(، اَّموع )ُّٔ/ٕينظر: فتح العزيز )( ٓ)
 (.ّْٓ/ِ(، حاشية اٛنمل على شرح اٞننهج )َُٖ/ْالشركاين )

 (.ْٔٓ)ينظر: حاشية اإليضاح ص (ٔ)

 (.ُّٔ/ٕ(، فتح العزيز )ِْٔينظر: اٜناكم الصغًن ص) (ٕ)

 (.ّّّ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)

( سقط ِف األصل كما أثبت من )ظ( )ح(، كِف )ـ(: "اٞنعلـو من األخبار الصحيحة، ٗ)
 .كليس بركن خبلفان ٞنن بو"

كمىن، ليس من كاحدة منهما، قيل: ٚني بذلك ألف  ىو كاد بٌن مزدلفة: كادم ١نسر (َُ)
(، اٞنصباح ُٔٓفيل أصحاب الفيل حسر فيو، أم أعيا. ينظر: ٓنرير ألفاظ التنبيو )
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كالوقوؼ (مبيت جزء)كالواجب ( ّ()ِ)(يقربوف منها)ألف اٜنجاج ؛ (ُ)التقرب
فاٞنعترب اٜنصوؿ فيها ٜنظة من  ،الليل نصفمضي  (بعد)بعرفة ككقتو 

بل  ؛إذ األمر باٞنبيت دل يرد ىنا؛ (ْ)/لثاين ال لكونو يسمى مبيتاا( النصف)
ا حَّت ديضي ٥نو ربع الليل مع جواز الدفع منها بعد النصف هنألهنم دل يصلو 

كمن مث لو  ،فيو من معظم الليل لوركد اٞنبيت فيو ِنبلؼ اٞنبيت ّنىن ال بدٌ 
من دل يكن ُّا فيو كدل ك  ،إال ّنعظم الليل (ٕ)حينث( ٔ)ّنكاف دل (ٓ)حلف ال يثبت

قدر اٞنبيت الواجب  ةفادإك  ،(ٖ)يعد إليها قبل الفجر لزمو دـ لرتكو الواجب
٣نا  (لعذر)اٞنبيت ُّا فبل إمث برتكو كال دـ ( وسقط) :كزمنو من زيادتو كقولو

بأف ( ٗ)[بالوقوؼ]االشتغاؿ  :كمن العذر ىنا ،عليو يأيت ِف مبيت مىن قياسان 
ده كقيٌ  ،(َُ)النحر كاشتغل بالوقوؼ ُّا الشتغالو باألىمٌ انتهى إذل عرفة ليلة 

بٌن الواجبٌن  الزركشي ّنا إذا دل ديكنو الدفع إذل مزدلفة ليبل كإال كجب ٗنعان 
                                 

 (.ُّٓ/  ُاٞننًن ِف غريب الشرح الكبًن )
 .( ِف )ح( )ظ(: "القرب"ُ)

 .( ِف )ظ(: "يقرتبوف فيها"ِ)
 (.ْٖٗ/ُ(، مغين احملتاج )ُِّ/ْ(، البياف )ُٕٓ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ّ)

 /ب/ـ[.ْٖهناية ] (ْ)
 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "يبيت"ٓ)

 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "دل"ٔ)

، بأف يفعل غًن ما حلف عليو، كىو ِف األصل: اٜننث ىو الرجوع ِف اليمٌن: حينث (ٕ)
 (.ْٓ/  ِماء )(، دستور العلُْٕاإلمث. ينظر: اٞنطلع على ألفاظ اٞنقنع )

 (.ّٗٓ/ٕ(، أسىن اٞنطالب )ّّّ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)

 .( ِف )ـ(: "بوقوؼ"ٗ)

 (.ْٓٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّّ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (َُ)
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( ِ)فإذا فاتو( ُ)كاإلفاضة من عرفة إذل مكة لطواؼ الركن بعد نصف )الليل(

 ،(ْ)بالوقوؼ كاشتغالو  (ّ)اٞنبيت ألجل ذلك دل يلزمو شيء )الشتغالو بالطواؼ(
 .(ٔ)/أ[ ِنبلؼ الوقوؼْٖإليو ] غًن مضطرٌ ( ٓ)كنظر فيو اإلماـ بأنو

كثرة األعماؿ عليو ِف تلك الليلة كيومها اقتضت مسا١نتو   بأفٌ  ويجاب
 ؟(ٕ)بذلك قاؿ الزركشي كظاىر ذلك أنو ال فرؽ بٌن أف دير بطريقو ّنزدلفة أـ ال

كُنث أف األعذار ىنا  ،اٞنبيت( ٖ)(ٓنصيل)أم قبل النصف كإال فمركره ُّا بعده 
أف اٞنذىب أنو ال  كالذم مرٌ  ،(ٗ)ِف صبلة اٛنماعة ٓنصل ثواب اٜنضور كما مرٌ 

حيصل كاٞنختار اٜنصوؿ على أف الفرؽ أف فرض الكفاية أك السنة يسامح 
كمن مث كثرت األعذار مث ال  ،ما ال يسامح ِف فرض العٌن فبل قياس( َُ)[فيو]

 .(ُُ)ىنا
 أم ٗنرة العقبة، كىو سبع (حصى الجمرة)من مزدلفة  ندبا( وأخذ)

                                 
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ُ)

 .( ِف )ح(: "فات"ِ)

  .( سقط من )ـ(ّ)

  (.ْٓٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب )( ْ)

 .)ح(: "فإنو" ( ِفٓ)

  (.ّّٓ/ْينظر: هناية اٞنطلب )( ٔ)

 (.ِٓٔ/ِ(، مغين احملتاج )َْٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّّ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)

 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "حيصل"ٖ)

 /أ(، كحيٌقق ىذا اٛنزء الطالب: ١نيسن اٞنالكي. ْٔينظر: اإلمداد، كتاب الصبلة ) (ٗ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (َُ)

 (.َُّ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ُُ)
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قاؿ  ،حصى منها (ِ)]لو[قط تلل بأف يى فضلل  هً رً مٍ من أى  ٞنا صحٌ  ؛(ُ)حصيات
كتعبًنه َنمع القلة ظاىرة ِف  ،(ّ)"لو منها حصيات مثل حصى اٝنذؼ فلقطتي "

ا جببل ِف أحجاره رخاكة؛ كألف السنة أف ال يعرج عند أخذ السبع فقط؛ كألٌف ُّ
دخولو مىن على غًن الرمي فأمر بذلك لئبل يشتغل عنو كالسنة أخذه ليبل لفراغهم 

 .(ٓ)اٛنمهور( ْ)(قالو)فيو 
 (ٕ)صٌ وافق للنٌ مألنو  ؛(ٔ)األسنوم قوؿ البغوم أنو بعد الصبح بكصوٌ 

 كاٜنديث.

                                 

 (.ّّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٔ/ْينظر: البياف ) (ُ)

 ساقط من األصوؿ. (ِ)

( ِٗٔ/ٓأخرجو النسائي ِف السنن الكربل، ِف كتاب اٜنج، باب قدر حصى الرمي )( ّ)
(، كابن ماجو ِف سننو، ِف كتاب اٜنج، باب قدر حصى الرمي َّٗٓبرقم )

(، ّْٓٗ( برقم )َِٕ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )َِّٗ( برقم )ََُٖ/ِ)
( برقم ُّٖ/ٗ(، كابن حباف ِف صحيحو )ِْٕ/ْكابن خزدية ِف صحيحو )

: صحيح على شرط (، كقاؿُُُٕ( برقم )ّٕٔ/ُ)(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ ُّٕٖ)
 .هالشيخٌن كدل خيرجا

ن عباس ِف لقط اٜنصيات كأما حديث الفضل ب(: "ُِٕ/ٖقاؿ النوكم ِف اَّموع )      
 ...".  فصحيح

 .( ِف )ح(: "قاؿ"ْ)
 (.ِٔٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٖ/ٖينظر: اَّموع ) (ٓ)

 .( زيادة ِف )ح(: "صبلة الصبح"ٔ)

(، مغين احملتاج ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٖ/ٖ(، اَّموع )ِّْ/ِينظر: األـ ) (ٕ)
(ِ/ِٔٔ.) 
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ا سقط منها ّنٌ د على السبع فر أف يزي -كما ِف اَّموع-كاالحتياط 
يكره  (ِ)/كجيوز أخذ حصى رمي النحر كغًنه من سائر البقاع لكنو ،(ُ)شيء

كمن ، (ّ)/منو كإال حـر اأك جزءن  ،ا عليوكاٞنسجد إف دل يكن كقفن  /أ[ من اٜنلٌ ْٖ]
كإف  ،ةغسلو سنٌ  ألفٌ  ؛(ٔ)النجاسات كإف غسل اٞنأخوذ (ٓ)كمواضع (ْ) اٞنرحاض

 ،اٞنقبوؿ يرفع كاٞنردكد يرتؾ ٞنا كرد أفٌ  ؛(ٕ)كمن اٞنرمى ،طاىر أخذه من ١نلٌ 
 كما قالو احملبٌ -، كِف حديث حسن (ٗ)ما بٌن اٛنبلٌن ذلك لسدٌ  (ٖ)/كلوال

 .(ُِ)((كلوال ذلك لرأيتها أمثاؿ اٛنباؿ (ُُ)فعمنها ري ( َُ)ل(بٍّ قي تػي )ما ) -الطربم

                                 
 (.ُّٕ/ٖموع )ينظر: اَّ (ُ)

 /أ/ـ[.ْٗهناية ] (ِ)
 /أ/ح[.ِٓٗهناية ] (ّ)
(، ّّْ/  ُىو اٞنوضع اٞنعٌد للتخلي من الدار. ينظر: اٞنعجم الوسيط ): اٞنرحاض (ْ)

 (.ّٖٓمعجم لغة الفقهاء )
 .( ِف )ـ(: "موضع"ٓ)

 (.ِّْ/ِ(، اَّموع )ُّٖ/ٖينظر: األـ ) (ٔ)

 (.ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٓ/ٖموع )ينظر: اَّ (ٕ)

 . /أ/ظ[ِٖٗهناية ]( ٖ)
( َِٗ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ُٕٕ/ِأخرجو األزرقي ِف أخبار مكة ) (ٗ)

. قاؿ اٜنافظ ابن حجر ِف التلخيص اٜنبًن -رضي اهلل عنهما-موقوفان على ابن عباس 
 (: كاٞنشهور عن ابن عباس موقوفان عليو.ْٔٗ/ِ)

  .سقط من )ـ(( َُ)

 .( ِف )ح(: "يرفع"ُُ)

(. من َِٗ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ّْٕ/ّأخرجو الدارقطين ِف سننو ) (ُِ)
 حديث أِب سعيد اٝندرم رضي اهلل عنو.  
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تقدًن النساء  كاألكذل ،(ّ)للٌنهي عنو (ِ)اٜنصى( ُ)أف ال يكسر كيسنٌ 
كديكث ، (ٓ)لًنموا قبل الز٘نة ؛بعد نصف الليل إذل مىن( ْ)(كتقدمهم، )كالضعفة

ركاه  ،لئلتباع (ٕ)د التغليس ىناكيتأكٌ  (ٔ)غًنىم حَّت يصلوا ُّا الصبح بغلس
 .(ٖ)الشيخاف

                                 
 (: كال يصح مرفوعان. ْٔٗ/ِقاؿ اٜنافظ ابن حجر ِف التلخيص اٜنبًن )     

 .( ِف )ظ(: "يكرب"ُ)

 (.ِْٔ/ِ(، حاشية اٛنمل )ِّٕ/ْ(، البياف )ُٖٕ/ْ) ينظر: اٜناكم الكبًن (ِ)

 -ر٘نو اهلل-((، أكرده اٞناكردم التقطوا كال تنبهوا النواـ)) لعلو يشًن بذلك إذل قولو  (ّ)
 (، كدل أقف عليو ِف كتب األحاديث اليت اطٌلعت عليها.ُٖٕ/ِْف اٜناكم الكبًن )

 .( ِف )ظ(: "يقدمهم"ْ)

 (.ِٓٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُّٗ/ٖينظر: اَّموع ) (ٓ)

 ظبلـ آخر الليل اختلط بضوء الصباح.  -بفتحتٌن-: الغىلىس (ٔ)
ثر (، النهاية ِف غريب اٜنديث كاألَْٓ/ِ(، اٞنصباح اٞننًن )ٔٓٗ/ّينظر: الصحاح )      

(ّ/ّٕٕ.) 

 (.ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّّ/ُ(، إخبلص الناكم )ُّٗ/ٖينظر: اَّموع ) (ٕ)

( برقم ُٔٔ/ِأخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب مَّت يدفع من ٗنع ) (ٖ)
"إف اٞنشركٌن كانوا ال يفيضوف حَّت تطلع ( عن عمر رضي اهلل عنو أنٌو قاؿ: ُْٖٔ)

 .خالفهم مث أفاض قبل أف تطلع الشمس" كيقولوف: أشرؽ ثبًن، كأف النِب  الشمس
( برقم ُٖٗ/ِ) كأخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب      

يعين ِف - مث اضطجع رسوؿ اهلل ( من حديث جابر الطويل، كفيو: ))ُُِٖ)
حٌن تبٌنَّ لو الص بح بأذافو كإقامةو مث ركب  حَّت طلع الفجر كصلى الفجر -مزدلفة

ه كىلَّلو ككحَّده فلم يزؿ ، القصواء حَّت أتى اٞنشعر اٜنراـ فاستقبل القبلة فدعاه ككربَّ
ا  ((.فدفع قبل أف تطلع الشَّمس، كاقفنا حَّت أسفر جدًّ
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 ،بعد صبلتو بغلس كما مرٌ ( ُ)(الفجرَ )منهم إذل مىن  كلٌ  (ثم ارتحل)
كىو اٞنبين عليو اآلف البناء اٞنعركؼ ِف  ،ذا انتهى إليوإ(ووقف بالمشعر الحراـ)

ركاه  ،لئلتباع (ّ)إذل اإلسفار( ِ)[ (ودعا)]كاستقبل القبلة كذكر اهلل تعاذل  ،مزدلفة
كيصعد البناء إف  ،(ٓ)"اخل...ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة اللهمٌ "كيكثر من  ،(ْ)مسلم

 (ٕ)كحيصل أصلها باٞنركر )ك( ،(ٔ)كال دـ ِف ترؾ ىذه السنة ،أمكن كإال كقف ٓنتو
دفع إذل مىن بسكينة  (ٖ)[ر]أسفمث إذا  ،إف دل يقف كبالوقوؼ ِف غًن اٞنشعر

 .(ٗ)كشعاره التلبية كالذكر
/أ[ الشمس كمن كجد فرجة أسرع ٖٓكيكره تأخًن الدفع حَّت تطلع ]

بٌن مزدلفة كمىن ( َُ)كىو كاد ،إذا بلغو( رمحسِّ )كادم ( من) أيضان  (وأسرع)
 .كليس من أحدَها

                                 
 .( ِف )ح(: "بالفجر"ُ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ِ)

ص الناكم (، إخبلِْٔ(، اٜناكم الصغًن ص)َّٖ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ّ)
(ُ/ّّّ.) 

( برقم ُٖٗ/ِ) أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب  (ْ)
مث ركب القصواء حَّت أتى اٞنشعر (، من حديث جابر الطويل، كفيو: ))....ُُِٖ)

ه كىلَّلو ككحَّده  ((.اٜنراـ فاستقبل القبلة فدعاه ككربَّ

 .( ِف )ـ( زيادة: "كِف اآلخرة حسنة" كِف )ح(: "كقنا عذاب النار"ٓ)

 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٔ)

  .( سقط من )ـ(ٕ)

 .ر"تق: "ساألصل( ِف ٖ)

 (.ِٕٔ-ِٔٔ/ِتاج )(، مغين احملْٖٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "مسيل"َُ)
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كىو ٙنسمائة ذراع كٙنس كأربعوف  :قاؿ األذرعي" :قاؿ ِف اَّموع
أم قدرىا حَّت  ،حجر رميةل أحد بة كجكاإلضافة فيو بيانيٌ ، (ِ))انتهى( (ُ)"ذراعا

أتى بطن  أنو : "كلفظو ،ركاه مسلم (ْ)لئلتباع ِف الراكب (ّ)يقطع )عرضو(
أم ٗنرة  (ٓ)"رج إذل اٛنمرة الكربلٔن١نسر فحرؾ قليبل مث سلك الطريق اليت 

كلنزكؿ العذاب فيو على أصحاب الفيل بناء على  ؛عليو ِف اٞناشي كقياسان  ؛العقبة
كانت تقف فيو فأمرنا  (ٕ)(النصارل)؛ كألف (ٔ)أنو دخل اٜنـر )كىو قوؿ(

 .(ٖ)ّنخالفتهم
كبعد  ،من زيادتو (حجر ةرمي) :كقولو (الرمي ىوأخذ حص)كقولو: 

مىن بعد طلوع الشمس كارتفاعها  (ٗ)/ر يسًنكف بسكينة حَّت يدخلواقطعهم ١نسٌ 
 جمرة)قبل نزكلو إف كاف راكبا  (َُ) )حَّت(( ورمى)كعقب دخولو بادر  ،قدر رمح

                                 
(، أسىن اٞنطالب ّّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ٕٕ(، التنبيو ص)ُِٗ/ٖينظر: اَّموع ) (ُ)

 (.ِٕٔ-ِٔٔ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ُ)

 .( سقط من )ـ(ِ)

 .( ِف )ـ(: "عرض الوادم"ّ)

 (.َْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ْ)

( برقم ُٖٗ/ِ) أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب  (ٓ)
 (، من حديث جابر الطويل.ُُِٖ)

  .( سقط ِف )ـ(ٔ)

 .( ِف )ح(: "النصار"ٕ)
 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )ِّٔ/ِ(، الغرر البهية )ُِٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ٖ)

 /ب/ـ[.ْٗهناية ] (ٗ)
  .( سقط من )ـ(َُ)
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بعد )عن اٛنادة على ديٌن الذاىب إذل مكة ( ُ)كىي أسفل اٛنبل مرتفعة (العقبة
و ُنصاة كاحدة كل ،من الرميات( سبعا)للشمس كارتفاعها ما ذكر ( الطلوع

فإف رمى بسبع حصيات دفعة حسبت كاحدة أك حصاتٌن  ،يأخذىا كيرمي ُّا
ِف ( ّ)ف ترتباإ/ب[ ك ٖٓفكذلك ] ،إحداَها باليمٌن كاألخرل باليسرل (ِ)معا

كيبقى كقت  ،بالرمي (ٓ)معا اعتبارا (ْ)كإف رفعتا ،أك متفرقتٌن حسبتا ثنتٌن ،الوقوع
كقت اختياره إذل الغركب ككقت جوازه إذل آخر إذل الزكاؿ ك ( ٔ)فضيلة ىذا الرمي

أياـ التشريق كعلى ىذا التفصيل ٘نل ما كقع ِف كبلـ الشيخٌن من التناقض كىو 
 .(ٕ)لؤلذرعي كغًنه خبلفان  ،ظاىر

ِف موضع الطلوع كِف ( ٖ))اعتبارا( ؛اٞننهاج كالركضة كقوؿ الشارح ظاىري 
كقت الفضيلة كالثاين  (ٗ)ف األكؿ(ألف األكؿ )بيا ؛آخر اعتبار قدر رمح كال خيالف

كاألكجو أف كقتها ال يدخل إال  ،يرده قوؿ الرافعي أنو يبقى إذل الزكاؿ ،بياف آلخر
 .(َُ)بعد االرتفاع كرمح

ألف اٞنأمور بو  ؛فهم تعبًنه بالرمي أنو لو كضع اٜنجر ِف الرمي دل يكفأك 
                                 

 .رتفعان"( ِف )ظ(: "مُ)

 .( ِف )ح( )ـ(: "كلو برمي" ِف )ظ(: "كلو رمى"ِ)

 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "ترتبتا"ّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كقعتا"ْ)

 .( ِف )ـ(: "اعتربا"ٓ)

 .( ِف )ح(: "الزمن"ٔ)

 (.ْٔٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٕ)

  .( سقط ِف )ـ( )ح( )ظ(ٖ)

 .( سقط ِف )ـ(، كِف )ح( )ظ(: "األكؿ"ٗ)

 (.ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٔٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (َُ)
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مبىن اٜنجر على  ألف ؛كإَّنا جاز ِف مسح الرأس كضع اليد مبلولة عليو ،الرمي
ما ىناؾ  (ُ)/ِنبلؼ ،الرمي أجزاء كألف الواضع ىنا دل يأت بشيء من ؛التعبد
كاٞنراد ُّا ٠نتمع اٜنصى ال ما ساؿ  ،كأنو ال بد من قصد اٛنمرة بالرمي ،فيهما

بعضهم ٠نتمعو ( ّ)كقدر ،عليو ٠نتمعو أجزأه كإال فبل نصٌ  (ِ)/فمن أصاب ،منو
 ،ليس ٟنا إال كجو كاحد( ْ)ذإ ؛نب إال ِف ٗنرة العقبةئر اٛنوابثبلثة أذرع من سا

 ./أ[ٖٔ] (ٓ)ما يفعلو كثًن من رميها من أعبلىا باطل )ك(
أنو لو  ككوف اٞنراد ُّا ما ذكر عن النصٌ  ،كيؤخذ من اشرتاطهم قصد اٛنمرة

َنمرة العقبة كما يفعلو كثًن من  (ٕ)أك اٜنائط اليت ،اٞننصوب فيها (ٔ)رمى العلم
 .(ٖ)يل أكثرىم فأصابو مث كقع ِف اٞنرمى ال يكفالناس ب

كىو األظهر عندم كحيتمل أنو جيزئ ألنو حصل فيو " :الطربم قاؿ احملبٌ 
  .(َُ)"الواجب عليو (ٗ)بفعلو مع قصد الرمي/

إذ يلـز على تعليل اإلجزاء  ؛كفيو نظر، (ُُ)كرجح الزركشي ىذا االحتماؿ

                                 
 /ب/ح[.ِٓٗهناية ] (ُ)
 . /ب/ظ[ِٖٗهناية ]( ِ)
 .( ِف )ح(: "كقيد"ّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إذ"ْ)

 (.ِٕٕ/ِ(، مغين احملتاج )ِّٕ/ِينظر: الغرر البهية ) (ٓ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "إذل العلم"ٔ)

 .( ِف )ـ(: "الذم"ٕ)
 (.ْٖٗ/ُىن اٞنطالب )ينظر: أس (ٖ)

  .[/ـ/أَٓ( هناية ]ٗ)

 (.ِٕٕ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (َُ)

 (.ُّّ/ّ(، هناية احملتاج )ْٖٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُُ)
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فاألكجو  ،وقع فيو جيزئ كقد صرحوا ِنبلفوفيو ّنا ذكر أنو لو رمى إذل غًن اٞنرمى ف
ككذا لو  ،(ِ)فلو كقف بطرؼ من اٛنمرة كرمى إذل طرؼ آخر كفى، (ُ)عدـ اإلجزاء

 .(ّ)كخرج من اٞنرمى بعد كقوعو فيو ،تدحرج اٜنجر
، كما لو أصاب اٜنجر (ْ)دل يكف فإف شكٌ  ،كيشرتط إصابة اٞنرمى يقينان 

بأف ٓنرؾ البعًن فدفعو ، (ٓ)رمى ُنركة ما أصابإذل اٞن أك عنق بعًن فارتدٌ  ،٥نو أرض
ه الريح أك تدحرج ُنركة ما أصابو أك ردٌ ( ٔ)[ال]فوقع ِف اٞنرمى ِنبلؼ ما لو أريد 

ال  اٛنوٌ  ألفٌ  ؛الريح كال أثر لردٌ  ة،نٜنصولو ِف اٞنرمى بفعلو ببل معاك  ؛اليد من أرض
 .(ٖ)ره بواؿ تأثٌ كال يكفي تدحرجو من ٥نو ظهر بعًن الحتم ،(ٕ)خيلو عنها

كيشرتط أف ال يصرؼ الرمي بالنية لغًن النسك فلو رمى إذل ٥نو دابة ِف 
كِف  ،يقصد ِف العادة (ٗ)/ب[ الطواؼ َنامع )أنو(ٖٔاٛنمرة دل يعتد بو كصرؼ ]

إنو   :فقوؿ األسنوم، (َُ)العبادة إذل رمي العدك فهو ٣نا يتقرب بو كحده كالطواؼ

                                 
 (.ُّّ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ُ)

 (.ْٖٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ِ)

 (.ِّٕ/ِ(، الغرر البهية )ُّٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

 (.ُّّ/ّ(، هناية احملتاج )ِٖٕ/ِ(، مغين احملتاج )ْٖٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ْ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "أصابو"ٓ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٔ)

 (.ُْٕ/ٖ(، اَّموع )ّٗٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٕ)

 اٞنطالب (، أسىنَِٔ-َِٓ/ُ(، ركض الطالب )ّٕٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
(ُ/ْٖٗ.) 

 .( ِف )ـ(: "أم"ٗ)

(، مغين احملتاج ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٓ/ُينظر: ركض الطالب ) (َُ)
(ِ/ِٕٖ.) 
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 ؛كقضية ذلك أف السعي كالوقوؼ ،مردكد بذلك (ِ)صرفو (ُ)[رٌ ضي]كالوقوؼ فبل 
كأف يكوف  ،الطواؼ (ْ)ِف )مبحث(( ّ)هردٌ  كمرٌ  ،كذا قيل  ،ألنو ال يتقرب بو كحده

 .ككذا فم فيما يظهر من كبلمهم (ٓ)الرمي باليد فبل جيزئ بقوس كمقبلع كرجل
( ٔ)(كيرميو) مواُّالرمي ُّيئة اٝنذؼ بأف يضع اٜنصى على بطن إ كال يسنٌ 

مي بو ِف اٜنج كىو شامل للرٌ  ،(ٖ)للنهي عنو ِف الصحيحٌن ؛(ٕ)برأس السبابة
 .كغًنه

كاعرتضو األسنوم تضعيفو ّنا  (َُ)فو النوكمضعٌ  (ٗ)"يسنٌ " :كقوؿ الرافعي

                                 
 ."عرب: "ياألصل( ِف ُ)

 (.ْٕٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ِ)

 .( ِف )ـ(: "مردكده"ّ)

  .( سقط ِف )ـ(ْ)

 (.ُِّ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٕ/ِينظر: الغرر البهية )( ٓ)

 .( ِف )ـ(: "كيرمي"ٔ)

 (.ْٖٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٗ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٕ)

باب قولو: }إذ يبايعونك ٓنت أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب تفسًن القرآف،  (ٖ)
( كغًنه، كمسلم ِف صحيحو، ِف  ُْْٖ( برقم )ُّٔ/ٔ) [ُٖالشجرة{ ]الفتح: 

ما يستعاف بو على االصطياد كالعدك، ككراىة باب إباحة كتاب الصيد كالذبائح...، 
( من حديث عبد اهلل بن مغفل اٞنزين رضي اهلل ُْٓٗ( برقم )ُْٖٓ/ّ) اٝنذؼ

  .«عن اٝنذؼ هنى رسوؿ اهلل » عنو، كلفظو:

 (.ّٖٗ/ٕينظر: فتح العزيز )( ٗ)

(، ركض الطالب ِْٕ(، اٜناكم الصغًن ص)ِّٗ/ِالطالبٌن ) ينظر: ركضة( َُ)
(ُ/َِٓ.) 
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حجر ( ّ))ك( ((ِ)بحجر ولو ياقوتاً )كال جيزئ الرمي إال ، (ُ)رددتو ِف اٜناشية
و أنٌ  (ٕ))من( ٞنا صحٌ  تطبخ؛دل  (ٔ)ةور كن ،ذىب كفضةك  ،(ٓ)كعقيق ،(ْ)كبلور ،حديد
 لدفع ما يوَهو إسقاط  (ولكزاد ) ،(ٖ): ))ّنثل ىذا فارموا((رمى باٜنصى كقاؿ

مى حجرا كلؤلؤ ( الرمي ّنا ال يسال، )(ٗ)ليس ُنجر أصلو ٟنا من أٌف الياقوت

                                 
 (.ّٔٓ)ينظر: حاشية اإليضاح ص (ُ)

: حجر من األحجار الكردية، كىو أكثر اٞنعادف صبلبة بعد اٞناس، كيرتكب من الياقوت (ِ)
، كلونو ِف الغالب شفاؼ مشرب باٜنمرة أك ا لزرقة أك الصفرة، يستعمل أكسيد األٞننيـو

  (.َُٓٔ/  ِ(، اٞنعجم الوسيط )ُّٔللزينة. ينظر: القاموس احمليط )

 .( ِف )ظ(: "أك"ّ)

: جوىر معركؼ أبيض شفاؼ، كاحدتو: بلورة، كقيل: ىو نوع من الزجاج. ينظر: البلور (ْ)
 (.ٗٔ/  ُ(، اٞنعجم الوسيط )ِْٗ/  َُتاج العركس )

: خرز أ٘نر، تتخذ منو الفصوص، يكوف باليمن بالقرب من الشحر، يتكوف العقيق (ٓ)
 (.ُٕٔ/  ِٔ(، تاج العركس )ْٗليكوف مرجانا. ينظر: القاموس احمليط )

: حجر كلسي يطحن كخيلط باٞناء كيطلى بو الشعر -بضم النوف كفتح الراء  -النورة  (ٔ)
 (.َْٗ(، معجم لغة الفقهاء )ِٔٗ/  ِر: اٞنعجم الوسيط )فيسقط. ينظ

 .( سقط ِف )ـ(ٕ)
(، كأخرجو بنحوه َُّٗٗ( برقم )ِْٖ/ّأخرجو ُّذا اللفظ ابن أِب شيبة ِف مصنفو )( ٖ)

(، كابن ماجو ِف سننو، باب قدر اٜنصى ُٔٔٗ( برقم )ََِ/ِأبو داكد ِف سننو )
(، ُُِّٕ( برقم )َُُ/ْٓ(، كأ٘ند ِف مسنده )َِّٖ( برقم )ََُٖ/ِ)

 (.َُُٓٓ( برقم )َّٗ/ٕكالبيهقي ِف معرفة السنن )
(، كصحيح اٛنامع ُُٕٓ( برقم )َِٖ/ٔكحسنو األلباين ِف صحيح أِب داكد )      

  (.َٖٕٗ( برقم )َُّٕ/ِالصغًن )

 (.ِْٕينظر: اٜناكم الصغًن ص ) (ٗ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

391 

 (ٔ)كجصٌ  (ٓ)كمدر (ْ)(ّ)كنورة طبخت، كزرنيخ (ِ)(إثمدٍ ذىب أك فضة ك) (ُ)كترب
 .(َُ)كملح كجوىر منطبع من نقد ك٥ناس كرصاص كحديد (ٗ)(ٖ)كخزؼ (ٕ)كآجرٌ 

نقص بو ٥نو قيمتو ألجل  (ُِ)إذا/ ٥نو الياقوت (ُُ)ككاضح أف رمي

                                 
(، اٛنراثيم ُُٕ/  ٖن الذىب كالفضة. ينظر: العٌن ): ما كاف غًن مصنوع مالترب (ُ)

(ُ/ّٖٓ.) 

الشكل، قصديرم اللوف، صلب ىش، يوجد ِف حالة نقية  اإلٖند: عنصر معدين، بلورم (ِ)
كغالبا متحدا مع غًنه من العناصر يكتحل بو. ينظر: مشارؽ األنوار على صحاح 

 (.ََُ/  ُلوسيط )(، اٞنعجم اُٗ/  ُاآلثار )

  .( سقط ِف )ح(ّ)

: لفظ معرب، كىو حجر كثًن االلواف، خيلط بالكلس فيحلق -بكسر الزام- الزرنيخ (ْ)
(، معجم لغة الفقهاء ِّٔ/  ٕالشعر، لو مركبات سامة. ينظر: تاج العركس )

(ِِّ.) 

 (.ٖٔ/  ُْ(، هتذيب اللغة )ّٖ/  ٖ. ينظر: العٌن )اٞندر: قطع الطٌن اليابس (ٓ)

: لفظ معرب، كىو ما تطلى بو البيوت من الكلس. - بفتح اٛنيم ككسرىا -اٛنص  (ٔ)
 (.ُْٔ(، معجم لغة الفقهاء )َُ/  ٕينظر: لساف العرب )

(، اٞنطلع على ُِ، كىو معٌرب. ينظر: اٞنغرب ِف ترتيب اٞنعرب ): الطٌن اٞنطبوخاآلجرٌ  (ٕ)
 (.ّْٗألفاظ اٞنقنع )

 .( ِف )ظ(: "حذؼ"ٖ)

: ما عمل من طٌن كشوم بالنار حَّت يكوف فخارا. ينظر: ٗنهرة اللغة اٝنزؼ (ٗ)
 (.ََُ/  ٓ(، احملكم كاحمليط األعظم )ٓٗٓ/ُ)

(، ركض الطالب ِّٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ُِّ/ْلب )ينظر: هناية اٞنط (َُ)
 (.ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٓ/ُ)

 .( ِف )ح(: "كسر"ُُ)

 .[/ـ/بَٓ( هناية ]ُِ)
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 .كإف أجزأ كاٞنغصوب ،غًنه ٣نا ال إضاعة فيو حراـ كمثىَّ  ،ره/أ[ كسٕٖ]
، فإف كاف أصغر أك أكرب كره (ُ)كيسن ِف اٜنجر أف يكوف قدر الباقبل

، (ّ)عند ابتداء الرمي ألخذه ِف أسباب التحٌلل (تلبيةً )راـ  (وقطع)، (ِ)كأجزأ
تلبية عند ما ابتدأ بو منهما  قطع ال (ْ)كقضيتو أنو لو بدأ باٜنلق أك الطواؼ

 .(ٕ)ٞنا ركاه مسلم (ٔ)من الٌرميات السبع لئلتباع ِف ذلك(وكّبر مع كلّ ) ،(ٓ)كذلك
( ٖ)ككيفية الٌتكبًن أف يقوؿ: اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل )ك(

ر٘نهما  (ُُ)/عن الشافعي( َُ)/نقلو اٞناكردم( ٗ)]كهلل اٜنمد[ اهلل أكرب اهلل أكرب

                                 
: لفظ معٌرب، كىو نبات عشِب حورل، من الفصيلة القرنية، تؤكل قركنو مطبوخة الباقبل (ُ)

 (.َُّ(، معجم لغة الفقهاء )ٔٔ/  ُط )ككذلك بذكره. ينظر: اٞنعجم الوسي

(، أسىن اٞنطالب ّّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ِّٗ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ِ)
(ُ/ْٕٗ.) 

(، إخبلص الناكم ِْٕ(، اٜناكم الصغًن ص )ُْٖ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ّ)
 (.ّْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٓ/ُ)

 .( ِف )ظ(: "بالطواؼ"ْ)

 .( ِف )ـ(: "لذلك"ٓ)

 (.ُْٓ/ٖ(، اَّموع )ُْٖ/ُ(، اٞنهٌذب )ُٖٓ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ٔ)

( برقم ُٖٗ/ِ) أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب  (ٕ)
باب رمي ٗنرة العقبة من بطن الوادم كتكوف (، من حديث جابر الطويل، ك ُُِٖ)

عن ابن مسعود (، ُِٔٗ( برقم )ِْٗ/ِ) مكة عن يساره كيكرب مع كل حصاة
 رضي اهلل عنو.

 .( سقط ِف )ـ(ٖ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٗ)

 /أ/ح[.ِٔٗهناية ] (َُ)
 . /أ/ظ[َِٗهناية ]( ُُ)
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، كال يتوٌىم من ذكره كأصلو للرمي مع السنن أنو سنة ٞنا سيصرحاف بو أف (ُ)اهلل
( حيتمل أف يكوف مصدران مرفوعان ورمىفيو الدـ اٞنستلـز لوجوبو على أف قولو: )

، كّنا تقٌرر (ِ)العقبةعطفان على مبيت، أم كجب مبيت مزدلفة، ككجب رمي ٗنرة 
أكالن اندفع قوؿ الشارح أف اٜناكم عٌد رمي ٗنرة العقبة من السنن، كاألصح أنو 

 انتهى. .كاجب
إذا انصرؼ من الرمي نزؿ موضعان ّنىن، كاألفضل منها منزؿ النِب  (ّ)(و)

 (كما)(ْ )كىو ما بٌن مسجد النحر كقبلة مسجد اٝنيف كما  ،(ٓ)قاربو
/ب[ أضحيتو أك ىديو إف دخل ٕٖ] (نحر)مث  ،(ٕ)ٜناشيةِف ا( ٔ)(رتوحرٌ )

 .(ٗ)ركاه مسلم ،لئلتباع؛ (ٖ)كقتهما
كىو  ،(ُُ)ركاه الشيخاف ،لئلتباع (َُ)رأسو كلو( حلق)بعد ذلك ( و)

                                 
 (.ُْٖ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ُ)

 (.َِِ/ُ(، ركض الطالب )ِْٕينظر: اٜناكم الصغًن ص ) (ِ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ّ)

 .فيما"( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ْ)

 (.ِٖٔ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)

 .( ِف )ـ(: "قررتو"ٔ)

 (.ّْٔ)ينظر: حاشية اإليضاح ص (ٕ)

 .( ِف )ـ(: "كقتو"ٖ)

( برقم ُٖٗ/ِ) أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب حجة النِب  (ٗ)
نحر، فنحر ثبلثا مث انصرؼ إذل اٞن...»(، من حديث جابر الطويل، كفيو: ُُِٖ)

 .«...كستٌن بيده، مث أعطى عليا، فنحر ما غرب، كأشركو ِف ىديو

 (.ِٖٔ/ِ(، مغين احملتاج )ّّٓ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (َُ)

صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب اٜنلق كالتقصًن عند اإلحبلؿ  أخرجو البخارم ِف (ُُ)
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ِف الدعاء  كىمٌ  ،قٌن ثبلثان دعا للمحلٌ  ألنو  ؛أفضل من التقصًن للرجل
 .(ُ)للمقصرين فدعا ٟنم ِف الرابعة

لوؽ للقبلة كتكبًنه عند فراغو كما نقلو الركياين عن قباؿ احملفيو است كيسنٌ 
كعدـ مشارطة )اٜنديد  ،(ّ)كالبداءة َنهة الرأس اليمىن مث اليسرل ،(ِ)األصحاب

الثانية  (ٔ)كإال (ٓ)( )عند منتهى الصدغٌٍن ٌٍن مى ظٍ كأف يبلغ بو العى ( ْ)على اآلخرة(
  .كالرابعة سنن للحبلؿ أيضان 

أف يكوف قدر أَّنلة من  كيسنٌ  ،(ٖ()ٕ)ىو السنة ٟنا إذ ؛امرأة (وقصرت)
أف اٜنلق ٟنا مكركه أك  كمرٌ ، (ٗ)للعجلي كىو من زيادتو تبعان  (كخنثى)ٗنيع الشعر 

                                 
(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب تفضيل اٜنلق ُِٕٕ( برقم )ُْٕ/ِ)

( من حديث ابن عمر رضي اهلل َُُّ( برقم )ْٔٗ/ِعلى التقصًن كجواز التقصًن )
قالوا: كاٞنقصرين؟ يا رسوؿ اهلل، قاؿ: « رحم اهلل احمللقٌن»قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عنهما

قالوا: « رحم اهلل احمللقٌن»قالوا: كاٞنقصرين؟ يا رسوؿ اهلل، قاؿ: « رحم اهلل احمللقٌن»
 . كاللفظ ٞنسلم.«كاٞنقصرين»كاٞنقصرين؟ يا رسوؿ اهلل، قاؿ: 

 تنظر: اٜناشية السابقة. (ُ)

 (.َّْ/ِ(، الغرر البهية )َِّ/ٖينظر: اَّموع ) (ِ)

 (.ِٖٔ/ِ(، مغين احملتاج )َِّ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "اٜنبلؽ على األجرة"ْ)

  .( سقط من )ح(ٓ)

 .( زيادة )ـ( )ح( )ظ(: "كىذه"ٔ)

 .( سقط من )ـ(ٕ)
 (.ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِٔ/ْاٜناكم الكبًن ) ينظر: (ٖ)

 (.ُْٗ/ِ(، حاشية قليوِب )َّْ/ِ(، الغرر البهية )َِّ/ُينظر: ركض الطالب ) (ٗ)
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و جيوز فعلو بعد كأنٌ  ،شعرات إزالة ثبلثً  :الركن( ُ)()كأفٌ  ،هً رً وى حراـ ِف بعض صي 
 .(ِ)الوقوؼ كقبل الطواؼ اٞنذكور ىنا

 و وكيفية فعلو للرجل وغيرهبياف األفضل في وقت
كجوب  (ٓ)/من عدـ( ْ)موٞنا قدٌ  تأكيدان ( ّ)رعاية لبلختصار )ك( مَّ كدل يأت بثي 

مكة سواء أكاف  (دخل)إذا فرغ من ذلك ( و) ،مثىٌ  (ٔ)ٞنا ِف أصلو الرتتيب خبلفان 
 الركن لطواؼ)يعاد  (ٖ)و تعبًن أصلوٞنا توَهٌ  خبلفان  ،(ٕ)دخلها قبل الوقوؼ أـ ال

بفتح -ر ة كالصدى ر ى طواؼ اإلفاضة كالزياسمٌ ي، ك (ٗ)لئلتباع، ركاه مسلم (أ[/ٖٖ]
 .(َُ)ى ُّذا األخًن طواؼ الوداع أيضان كيسمٌ  -الداؿ

يـو ( ُِ)حَّت يكوف طوافو )ضحوة(( ُُ)[رعسي]كاألفضل أف 

                                 
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كمر أف"ُ)

 (.ِْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٓ/ُ(، األنوار )ِّٖ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ِ)

 .( ِف )ظ(: "أك"ّ)

 ."قدمتو"( ِف )ظ( )ـ(: ْ)

 /أ/ـ[.ُٓهناية ] (ٓ)
 (.ِْٕينظر: اٜناكم الصغًن ص ) (ٔ)

 (.ّّٓ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)

 (.ِْٕينظر: اٜناكم الصغًن ص ) (ٖ)

برقم  (ُٖٗ/ِ) أخرجو مسلم ِف صحيحو، كتاب اٜنج، باب حجة النِب  (ٗ)
 .«...ة الظ هرفأفاض إذل البيت فصلَّى ّنكَّ  مث ركب رسوؿ اهلل ...»كفيو:  (ُُِٖ)

(، َْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٕٗ/ٕ(، فتح العزيز )ُِٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (َُ)
 (.َِٕ/ِمغين احملتاج )

 .رع"ش: "ياألصل( ِف ُُ)

  .( سقط ِف )ح(ُِ)
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أف يشرب من سقاية العباس  (ِ) (إذا فرغ منو )يسنٌ (و)،(ُ)النحر
مث يسعى  ،(ّ)

( منى) إذل (عاد)إذا فرغ من ذلك  ،عد طواؼ القدـك كما مرٌ إف دل يكن سعى ب
ركاه مسلم عن ابن  ،لئلتباع (ْ)ي ُّا الظهركرمى أيامها فيصلٌ  ،ٞنبيت ليارل التشريق

عن جابر ( ٔ)كركايتو ،-رضي اهلل عنهما- (ٓ)عمر
 أجاب ،(ٕ)ةى ّنكٌ صلٌ  أنو  

ؿ ى الظهر ّنكة ِف أكٌ كصلٌ  عنو ِف اَّموع بأف الظاىر أنو أفاض قبل الزكاؿ فطاؼ
 .(ٖ)ألصحابو مامان إة أخرل كقتها مث رجع إذل مىن فصلى ُّا الظهر مرٌ 

 أفٌ  :فجوابو، (ٗ)ر طواؼ يـو النحر إذل الليلأخٌ  كأما خرب أِب داكد أنو 
اٞنراد بتأخًن طوافو تأخًن طواؼ ( ُ))ك( ،كأشهر كأكثر ركاة ركايات غًنه أصحٌ 

                                 
 (.َِٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُ)

 .( ِف )ـ(: "سن لو"ِ)

 (.َِٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ُ اٞنطالب )(، أسىنُِِ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

 (.ُِٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٔ/ُينظر: ركض الطالب ) (ْ)

أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب استحباب طواؼ اإلفاضة يـو النحر  (ٓ)
صلى أفاض يـو النحر، مث رجع ف أف رسوؿ اهلل »(، كفيو: َُّٖ( برقم )َٓٗ/ِ)

 .«الظهر ّنىن

 . ( ِف )ظ(: "ركاية"ٔ)

برقم  (ُٖٗ/ِ) كتاب اٜنج، باب حجة النِب ِف  أخرجو مسلم ِف صحيحو،  (ٕ)
ى ّنكة فأفاض إذل البيت، فصل مث ركب رسوؿ اهلل ...»، كلفظو: (ُُِٖ)

 .«...الظهر

 (.ِِِ/ٖينظر: اَّموع ) (ٖ)

(. كضٌعفو َََِ( برقم )َِٕ/ِأخرجو أبو داكد ِف سننو، باب اإلفاضة ِف اٜنج ) (ٗ)
 (.ِّْبرقم )( ُٖٓ/ِِف ضعيف أِب داكد ) -ر٘نو اهلل-األلباين 

 .( ِف )ـ(: "إذ"، ِف )ظ(: "أك"ُ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

397 

فزار  ،ة ال للطواؼر للزيا (ِ)و عاد١نموؿ أنٌ  (ُ)((نسائو ليبلكزار مع ))كخرب  ،نسائو
 .(ّ)مث عاد إذل مىن فبات ُّا معهنٌ 

كىو ثاين أياـ ، (نحر وثالثو)يـو  ((ْ)يْ بعد ظهر )أم ّنىن ( وخطب بها)
/ب[ بشيء ٖٖمهم ِف األكذل سنة الرمي كاإلفاضة ليتدارؾ من أخل ]التشريق يعلٌ 

ِف ] (ٔ)يت كالرخصة للمعذكرين كِف الثانية جواز )النفر(كحكم اٞنب ،كالرمي (ٓ)منهما
من زيادتو  (ٖ)/كذكر ىاتٌن ،تموا حجتهم بالطاعةخيكيأمرىم أف  ،كيودعهم (ٕ)[يومها

كملت خطب اٜنج األربع كعلم أهنا كلها فرادم كبعد صبلة  كُّما مع ما مرٌ 
 .إال اليت يـو عرفة كما قدمتو (ٗ)/الظهر

منذ ( َُ) كإال فقد تركتا )من( ،ىاتٌن إف فعلتا حاج حضور لكلٌ  كيسنٌ 
 .(ُُ)أزمنة طويلة

كلو أراد اإلماـ النفر األكؿ فلو أف خيطب قبل الزكاؿ لينفر  :قاؿ اٞناكردم

                                 
باب اٞنرأة تطوؼ كتسعى ليبل إذا كانت مشهورة  أخرجو البيهقي ِف السنن الكربل، (ُ)

 (.َْٓٗ( برقم )ٕٔ/ٓ... )باٛنماؿ

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "على أنو"ِ)

 (.َْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِِّ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

 . )ح(: "ظهر"" كِفه: "ظهر األصل( ِف ْ)

 .( ِف )ـ(: "منها"ٓ)

 .( ِف )ـ(: "السفر"ٔ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٕ)

 . /ب/ظ[َِٗهناية ]( ٖ)
 /ب/ح[.ِٔٗهناية ] (ٗ)
 .( سقط ِف )ح(َُ)
 (.ّٔٓ/ٕ(، فتح العزيز )َّٗ/ْ(، هناية احملتاج )ُٖٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ُُ)
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، (ِ)[كما مرٌ ]أم معظمها  (التشريق) أياـ (ليالي)أم ّنىن  (ويبيت بها) ،(ُ)بعده
( ٔ)كأف اشرتاط ،(ٓ)افعي فيهماللر  خبلفان  ،مزدلفة (ْ)اٞنبيت كمبيت (ّ)ىنا (جبو و )

إلبل أك غًنىا  (كراع معذور (ٖ)[على] ال) ،مرٌ  (ٕ) ىنا معظم الليل ال ىناؾ )ٞنا(
 (غروب (ُُ)قبلإف خرج منهما )( َُ)دكاب اٜناج كغًنه على األكجو/( ٗ)]سواء[

 .(ُِ)[الغركب]كصورتو ِف مزدلفة أف يأتيها قبل 
 أنٌو  كذلك ٞنا صحٌ  ،(ُْ)ادةالع( ُّ)(خبلؼ)على  ينئذخيرج منها ح مثٌ 

اإلبل أف يرتكوا اٞنبيت ّنىن كيرموا يـو النحر ٗنرة العقبة مث يرموا ( ُ)ء(لرعا)رخص 
                                 

 (.ُٗٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ُ)

 من األصل.  ساقط (ِ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ىذا"ّ)

 .( ِف )ـ(: "مبيت"ْ)

 (.ّٖٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "اشرتط"ٔ)

 .( ِف )ظ(: "كما"ٕ)

 ساقط من األصل. (ٖ)

 شق".: "األصل( ِف ٗ)

 .[/ـ/بُٓ( هناية ]َُ)

 .ل"ي(: "قبظ) األصل ك( ِف ُُ)

  .صل( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األُِ)

 .( ِف )ظ(: "اختبلؼ"ُّ)

 (.ِٕٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُْ)

 .( ِف )ح(: "دعاة"ُ)
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خصت بالذكر ( ِ)كألهنا ؛مزدلفة كيقاس باإلبل غًنىا كقيس ُّا (ُ)يـو النفر األكؿ
بعد لزمهم  (ّ)لكوهنا أكثر دكاب العرب فإف دل خيرجوا قبل الغركب بأف كانوا ُّا

 (ْ)/أ[ السٌنٖٗبكسر ]( قايةذي سِ )٥نو  (و)مبيت تلك الليلة كالرمي من الغدك 

سواء  ،(ٓ)اربٌنيل للشبسكجيعل ِف حياض  ،يستقى فيو اٞناء موضع باٞنسجد اٜنراـ
 ،(ٔ)كإف كانت السقاية ١ندثة كما صححو النوكم ،أخرجوا قبل الغركب أـ بعده
يبيت ّنكة ليارل  (ٕ)أف رخص للعباس  ألنو  ،كإف نازع فيو األسنوم كغًنه

كقيس بالعباس غًنه كإف دل يكن  ،(ُ)ركاه الشيخاف ،(ٗ)السقاية (ٖ) )ألجل( ؛مىن

                                 
(، كالرتمذم ُٕٓٗ( برقم )َِِ/ِ) باب ِف رمي اٛنمارأخرجو أبو داكد ِف سننو،  (ُ)

( برقم ِِٖ/ِ) باب ما جاء ِف الرخصة للرعاء أف يرموا يوما كيدعوا يوماِف سننو، 
 الرمي ِف أياـ التشريق إذل اٛنمرات الثبلث(، كالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار، ٓٓٗ)
(. ُٕٗٓ( برقم )ِٓٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )َُِّٖ( برقم )ّّْ/ٕ)

( ُِٔ/ٔ(، كصحيح أِب داكد )َُٕٗ( برقم )َِٖ/ْكصححو األلباين ِف اإلركاء )
 (.ُِْٕبرقم )

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ككأهنا"ِ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ُّما"ّ)

 .( ِف )ظ(: "النوف"ْ)

 (.ِٕٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)

  (.َّٔ(، اإليضاح ص)ِْٖ/ٖينظر: اَّموع )( ٔ)

 .( ِف )ح(: "أنو"ٕ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "من أجل"ٖ)

 (.ْْٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)

( برقم ُٓٓ/ِ كتاب اٜنج، باب سقاية اٜناج )أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف (ُ)
(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب كجوب اٞنبيت ّنىن ليارل التشريق ُّْٔ)
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 ،كلكوف عملهم بالليل دل يفرتؽ اٜناؿ بٌن خركجهم قبل الغركب كبعده ؛عباسيان 
 .(ُ)ِنبلؼ الرعاة

يومٌن متواليٌن بناء على ( ِ)كللرعاة كأىل السقاية تأخًن رمي )يـو ك(
س ٟنم فمن قاؿ لي ،الصحيح اآليت من أف كقت اٛنواز ديتد إذل آخر أياـ التشريق

أك مشى على الضعيف  ،(ّ)تأخًن رمي يومٌن متواليٌن أراد بالنسبة لوقت االختيار
 (ٓ)فاندفع ما للشارح ،ما فاهتم ِف اليـو الذم يليو( ْ)ككذا من عرب بأهنم )يقضوا(

كأف خياؼ على نفس أك فوت   ،ك٥نوه( ضائعٍ  ماؿٍ )٥نو ذم  (و) ،(ٔ)(فتأملو)ىنا 
رتؾ بعهده يي مريض  (ٕ)و ِف غيبتو على األكجو أك ضاعأمر يطلبو كآبق أك موت قريب

كلو  ،ألنو ذك عذر فأشبو أىل السقاية ؛عليو اٞنبيت ألجل مرض بو ك٥نوه أك يشقٌ 
 .(ٖ)أف ينفر بعد الغركب

/ب[ ٖٗ ]مثكالعذر ىنا كما دينع اإل ،(ٗ)كقولو ككجب إذل ىنا من زيادتو
كىو أف  ،(ُ)بالوجوب من زيادتو كالتصريح ،إٗناعان ( الرمي)كجب  (و) ،دينع الدـ

                                 
  ( من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.ُُّٓ( برقم )ّٓٗ/ِ... )

 (.ِٕٓ/ِ(، مغين احملتاج )ِْٔ/ٖينظر: اَّموع ) (ُ)

 . ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلِ)

 (.ِٕٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٓٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يقضوف"ْ)

 /أ(.ُِّينظر: شرح اٛنوجرم لئلرشاد ) (ٓ)

 ".( ِف )ـ(: "فتأملٔ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "صياع"ٕ)
 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٓٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٓ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)

 (.ّّٓ/ُظر: إخبلص الناكم )ين (ٗ)

 (.ّّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
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( من أياـ التشريق )سبعان(  من الرميات كرمي يـو النحر فيما مرٌ  يرمي )كلَّ يـو
 .بتفصيلو

لشمس ذلك اليـو  (بين زواؿ)يـو  كالوقت االختيارم لرمي كلٌ 
كيندب تقدديو على صبلة الظهر فلو  ،(ّ)لئلتباع، ركاه مسلم( ِ()ُ)(ٟنا)( وغروب)

كاختيار كىو قبل ( ٔ)الظهر/( ٓ)أكقات كقت فضيلة كىو قبل صبلة( ْ)ثبلث
ٞنا ِف  ؛(ٕ)ا قبل الزكاؿ فبل جيوزأمٌ  ،كجواز إذل آخر أياـ التشريق كما يأيت ،الغركب

فإذا زالت الشمس  ،(ٖ)(نتحٌٌن )كنا » -رضي اهلل عنهما-البخارم عن ابن عمر 
 .(ٗ)«نارميٍ 

بينها ِف  (بترتيب)من اٛنمرات الثبلث  (جمرة لكلّ )كجيب رمي السبع 
ة أف يأتيها من كالسنٌ  -كىي اليت تلي مسجد اٝنيف-الرمي بأف يبدأ باألكذل 

                                 

  .( سقط ِف )ح(ُ)
 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٔٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ِ)

أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب بياف كقت استحباب الرمي  (ّ)
 رمى رسوؿ اهلل »و، كلفظو: ( عن جابر رضي اهلل عنُِٗٗ( برقم )ْٓٗ/ِ)

  .«، كأما بعد فإذا زالت الشمساٛنمرة يـو النحر ضحى
 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "ثبلثة"ْ)

 ( سقط من )ـ( ٓ)

  .[/ـ/أِٓ( هناية ]ٔ)

 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٔٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِّٗ/ٖاَّموع ) (ٕ)

 .( ِف )ح(: "نتخًن"ٖ)

( برقم ُٕٕ/ِأخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنٌج، باب رمي اٛنمار ) (ٗ)
(ُْٕٔ.) 
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٣نا ( ٔ)أكثر (ٓ)[منها]على يساره ( ْ))ما(( ّ))على يساره(( ِ)كجيعلها (ُ)/أسفلها
مع خرب  ،(ٗ)ركاه البخارم ،لئلتباع (ٖ)قبةمث بالوسطى مث َنمرة الع ،ديينو (ٕ))عن(

كال بالثالثة قبل  ،برمي الثانية قبل ٕناـ األكذل فبل يعتدٌ  ،(َُ)«خذكا عين مناسككم»
فلو ترؾ حصاة كشك ِف ١نلها من الثبلث جعلها من األكذل  ،ٌنيٕناـ األكل

إذ اٞنواالة بٌن ؛ (ُّ()ُِ)(ٌنياألخر )ِف اٛنمرتٌن  يدُّا إليها كيع (ُُ)احتياطا فًنمي
 ،/أ[ من يـو النحرَٗأك حصاتٌن جعل كاحدة ] ،(ِ)ةسنٌ  (ُ)/رمي اٛنمرات

                                 
 . /أ/ظ[ُِٗهناية ]( ُ)
 .( ِف )ح( )ـ(: "جيعل"ِ)

  .( سقط ِف )ح( )ـ(ّ)

 .( ِف )ظ(: زيادة: "بأف يكوف ما"ْ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ٓ)

 .ِف )ح( )ـ(: "أقل"( ٔ)

 .( ِف )ـ(: "على"ٕ)

(، أسىن اٞنطالب ّّٔ/ُ(، إخبلص الناكم )ُٔٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ٖ)
 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٔٗ/ُ)

باب إذا رمى اٛنمرتٌن، يقـو كيسهل، أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنٌج،  (ٗ)
 (.ُُٕٓ( برقم )ُٖٕ/ِ) مستقبل القبلة

 ـ ٔنرجيو.تقد (َُ)

 .( ِف )ظ(: "فرمى"ُُ)

 .( ِف )ظ( )ح(: "األخًنتٌن"ُِ)

(، كفاية األخيار َْٓ/ٕ(، فتح العزيز )َّٓ/ْ(، البياف )ُْٗ/ُينظر: اٞنهذب ) (ُّ)
 (.ُِٕص)

 /أ/ح[.ِٕٗهناية ] (ُ)
 (.ِٕٔ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ِ)
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كحصل  ،(ِ)ل(باألسو )من أم ٗنرة كانت أخذا  (ُ)ككاحدة من يـو النفر )األكؿ(
 .(ٓ)أياـ التشريق إف دل ينفر النفر األكؿ (ْ)حد[كأ (ّ)رمي يـو )النحر(

ِنبلؼ اٞنرأة  ،بالرمي حَّت يرل بياض إبطو( ٔ)رفع )يد الذكر( يسنٌ ( و)
يساره كعرفة ( ٖ))على( كأف يستقبل يـو النحر كالقبلة؛ (ٕ)ككونو باليمىن ،كاٝننثى
ركاه  ،(َُ)كأف يستقبل القبلة ِف رمي أياـ التشريق لئلتباع فيهما ،ديينو (ٗ))على(

التشريق إال يـو نفره ككاف يدنو من  أياـ (ُ))ِف( كأف يرمي راجبلن  ،(ُُ)الشيخاف

                                 
  .( سقط ِف )ظ(ُ)

 .( ِف )ح( )ـ(: "األسوأ"ِ)

  .( سقط ِف )ظ(ّ)

 ."خذ: "كأاألصل( ِف ْ)

 (.ِٕٕ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "الذكر يو"ٔ)

 .( ِف )ـ(:"اليمن"ٕ)

 .( ِف )ح(: "عن"ٖ)

 .( ِف )ح(: "عن"ٗ)

 (.ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٓينظر: ركضة الطالب ص) (َُ)

أخرجو أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب رمي اٛنمار بسبع  (ُُ)
(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب رمي ٗنرة ُْٖٕ( برقم )ُٖٕ/ِ)

(، من ُِٔٗ( برقم )ّْٗ/ِالعقبة من بطن الوادم كتكوف مكة عن يساره )
الكربل جعل البيت عن يساره حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو، أنو انتهى إذل اٛنمرة 

ىكذا رمى الذم أنزلت عليو سورة البقرة »كمىن عن ديينو كرمى بسبع حصيات كقاؿ: 
».كاللفظ للبخارم . 

  .( سقط ِف )ظ(ُ)
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 كأف يقف داعيان  ،يبلغو حصى الرامٌن( ُ)اٛنمرة ِف رمي أياـ التشريق ُنيث )ال(
كديضي بعد ، (ِ)[البقرة]بعد رمي األكذل كالثانية بقدر  حان مسبٍّ  بلن مهلٍّ  ذاكران 

 (ٔ)رة(بقلا ]قدر إذل ،(ٓ)ركاه البخارم ،لئلتباع ِف ذلك ،(ْ)الثالثة فوران ( ّ)[رمي]

كلو بأجرة  كجوبان  (بينوي) -رضي اهلل عنهما-من فعل ابن عمر  (ٕ)فالبيهقيٌ 
أك عٌن  إجارة ذمة كلو أجًنان  باٞندٌ  (آيس)فيما يظهر  ا يعترب ِف الفطرةفاضلة عمٌ 

أم ٗنيع  (وقتو ) ،على األكجو ان أك ظنٌ  على الرمي يقينان  (ةمن قدر )على األكجو 
 ما على اتفاقان ( ُ)(ٜنق)أك حبس كلو  ءغماإأياـ التشريق لنحو مرض أك جنوف أك 

                                 
 .( سقط ِف )ظ(ُ)

 . من )ح، ظ، ـ( زيادة( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ِ)

 . اٞنعقوفتٌن زيادة من )ح، ظ، ـ(( ما بٌن ّ)

(، ركض ّْٕ(، اٞنقنع ص)ُٓٗ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ّّّ-ِّّ/ِينظر: األـ ) (ْ)
 (. ِٕٕ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِٓالطالب ص)

ـو كيسهل، باب إذا رمى اٛنمرتٌن، يقأخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنٌج،  (ٓ)
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما: أنو   (، كلفظو:ُُٕٓ( برقم )ُٖٕ/ِ) مستقبل القبلة

، مث يتقدـ حَّت كاف يرمي اٛنمرة الدنيا بسبع حصيات، يكرب على إثر كل حصاة
لة، فيقـو طويبل، كيدعو كيرفع يديو، مث يرمي الوسطى، مث يسهل، فيقـو مستقبل القب

يأخذ ذات الشماؿ فيستهل، كيقـو مستقبل القبلة، فيقـو طويبل، كيدعو كيرفع يديو، 
كيقـو طويبل، مث يرمي ٗنرة ذات العقبة من بطن الوادم، كال يقف عندىا، مث ينصرؼ، 

 . «يفعلو ىكذا رأيت النِب »فيقوؿ 

 ."بعد النفرة: "األصل( ِف ٔ)

باب الرجوع إذل مىن أياـ التشريق ، كالرمي ُّا كل يـو أخرجو البيهقٌي ِف السنن الكربل  (ٕ)
 ( .ٕٔٔٗ( برقم )ِّْ/ٓ) إذا زالت الشمس

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ُنق"ُ)
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كىو متجو  ،(ّ)مٌنكجمع متقدٌ   (ِ)لكن خالف فيو ابن الرفعة ،(ُ)ِف اَّموع
 فهو كالقادر على الرمي ،متعديان  ديكنو أداؤه كانا ظاٞنان  ألنو إذا حبس ُنقٌ  ؛ركان دٍ مى 
ابة ٝنشية االستن (ْ)كإَّنا كجبت ؟/ب[ بنفسو فكيف ْنوز لو اإلنابة مع ذلكَٗ]

كأناب  ،مثبلن  (ٕ)/كاف مريضان   (ٔ)فلو ،أيضا (ٓ)ظرؼ لينيب (وقتو فواتو كاٜنج كقولو )
ألنو غًن ٢ناطب  ؛ق بعدألف العجز عنو دل يتحقٌ  ؛كما ىو ظاىر  ،قبل كقتو دل جيز

 .بو اآلف
و إذا عن نفسو )ألنٌ ( رمى)ىو حبلؿ أك ١نـر  (من)كينبغي أف يستنيب 

إف  (ٗ)كقع رميو عنو دكف مستنيبو كاٜنج ىذا( ٖ)استناب ١نرما دل يـر عن نفسو(
رمى عن نفسو مث عن مستنيبو أجزأ عنهما ببل خبلؼ   فإفٌ  ،اقتصر على رمي كاحد

قدر يوَهو قولو من زيادتو من رمي كلو  (ُُ)ٞنا )قد( خبلفان  ،(َُ)كما ِف اَّموع
ٞنا يوَهو كبلـ  خبلفان  ،(ُ)لزمو اإلعادةتاٞنستنيب ِف الوقت بعد رمي النائب دل 

                                 
 (.ِْْ/ٖينظر: اَّموع ) (ُ)

 (.ِٖٕ/ِ(، مغين احملتاج )َْٗ/ٕينظر: كفاية النبيو ) (ِ)

 (.َُْ-ََْ/ٕ(، فتح العزيز )ُّٖ/ْاية الطلب )ينظر: هن (ّ)

 .( ِف )ظ(: "كجب"ْ)

 ( ِف )ظ(: ليثبت"ٓ)

 .( ِف )ـ(: "كلو"ٔ)

  .[/ـ/بِٓ( هناية ]ٕ)

  .( سقط من )ـ(ٖ)

 .( ِف )ـ(: "ىنا"ٗ)

 (.ِْٓ/ٖينظر: اَّموع ) (َُ)

  .( سقط من )ـ(ُُ)

 (.ّّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ُ)
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بأف الرمي  (ِ)وب إذا برئعضكفارؽ نظًنه ِف اٜنج عن اٞن ،لكنها تسنٌ  (ُ)اٜناكم
 .ِنبلؼ اٜنج فيهما ،تابع كجيرب تركو بالدـ

من  (ْ)يأس إف أمكنو أما إذا دل ييكربٌ  (ّ)كيندب أف يناكؿ نائبو اٜنصى كأف
أك جنوف ( بإغماء)النائب ( وال ينعزؿ) ،الربء ِف الوقت فبل يستنيب كما ِف اٜنج

اإلغماء  ٥نوينعزؿ عنو كعن اٜنج ّنوتو؛ كألف باألكذل عرض للمستنيب كما ال 
كبوجوب اإلذف ىنا فارؽ سائر الوكاالت ، (ٔ()ٓ)[بو]زيادة ِف العجز اٞنبيح لئلنابة 

 كإف ضاؽ الوقت لكن نقل عن النصٌ  ،ْنز اإلنابة عنو فإف دل يأذف دل ،/أ[ُٗ]
( ٕ)[كبو]د القائل و أف قلٌ كعلى تسليمو فمحلٌ  ،من خبلؼ من أكجبو ندبو خركجان 

 .(ٗ)كذلك حراـ ،ِف معتقده (ٖ)[فاسدة]س بعبادة كإال فهو تلبٌ 
ٞنا يوَهو   ما إغماء النائب فظاىر كبلمهم أنو ينعزؿ بو كىو القياس خبلفان أك 

 .(َُ)فاٞنصنٍّ  كبلـ
من ترؾ رمي يـو النحر أك يـو أك يومٌن من أياـ الٌتشريق ( (ُ)دارؾتَ ويػَ )

                                 
 (.ِْٕ ص )ينظر: اٜناكم الصغًن (ُ)

 .( ِف )ـ(: "نول"ِ)

 .( ِف )ح(: "أنو"ّ)

 .( ِف )ظ(: "يتأس"ْ)

 .بو"ك (: "ظ) كِف األصل ك ( سقط ِف )ح(،ٓ)

 (.ّّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٕ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٖ)

 (.ِٖٕ/ِتاج )(، مغين احملْٗٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٗ)

 (.ّّٔ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (َُ)

 .( ِف )ـ(: "كيثارؾ"ُ)
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مضي أياـ التشريق بالٌنص ِف الرعاة كأىل السقاية  (ُ)/فاتو قبل( ما)كلو عمدا 
كيقع ما تداركو فيها ٣نا ذكر صٌح لو كقع قضاء ٞنا  ،(ِ)كبالقياس ِف غًنىم

صحتو مؤقتة بوقت ١ندكد كالقضاء  كألفٌ  ؛عد فواتوكالوقوؼ ب (ْ)التدارؾ (ّ)/دخلو
على رمي يـو التدارؾ كجوبا رعاية للرتتيب ِف ( ٓ)أم ما تركو( مووقد  )ليس كذلك 

ألف مبىن اٜنج على تقدًن  ؛الزماف كرعايتو ِف اٞنكاف فإف خالف كقع عن اٞنرتكؾ
عن  كسبعان  سوعن أم فلو رمى إذل كل ٗنرة أربع عشرة حصاة سبعان  ،األكؿ فاألكؿ

 .(ٔ)و عن يوموئيومو دل جيز 
كىو بعد الزكاؿ كقبل مضي أياـ  ،أم الرمي بوقتوكال جيوز رمي التدارؾ إال 

بو ِف الشرح الصغًن ( ٕ)و على ما صرح/ئفلو رماه قبل الزكاؿ أك ليبل دل جيز  ،التشريق
ٞنعتمد لكن ا ،(ٖ)كاعتمده األسنوم ،كاقتضاه كبلمو ِف الثاين ،/ب[ُِٗف األكؿ ]

كِف الشامل كمناسك  ،(ٗ)صلها كاَّموع ِف األكؿأاإلجزاء فيهما كما ِف الركضة ك 
أياـ  ةلٗنألف  ؛(ُ)ِف الثاين ِف األـٌ  عليو الشافعي  النوكم كابن الصبلح كنصٌ 

                                 
 . /ب/ظ[ُِٗهناية ]( ُ)
 (. ْٔٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِْ/ٖ(، اَّموع )َّْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)

 /ب/ح[.ِٕٗهناية ] (ّ)
 .( ِف )ـ(: "التدرؾ"ْ)

 .( ِف )ـ(: "تداركو"ٓ)

(، مغين ْٔٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٖ/ِلطالبٌن )(، ركضة آّّ/ِينظر: األـ ) (ٔ)
 (. ِٕٗ/ِاحملتاج )

  /ـ[./أّٓ( هناية ]ٕ)

 (.ْٔٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٖ)

 (،.ِّٔ/ٖ(، اَّموع )ِّٗ/ِ(، ركضة الطالبٌن )ّٕٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٗ)

 (.ِّٓ/ِينظر: األـ ) (ُ)
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 .(ُ)مىن بلياليها كوقت كاحد
يـو  رمي كلٌ  (ّ)لكن ال جيوز تقدًن ،كقت اختيار لرميو (ِ))كقت( ككلٌ 

إذا ترؾ ( ْ)[كلو]أم ِف الرمي ( فيو)جيب  (و) ،وذلك كلٌ  اؿ مشسو كما مرٌ على زك 
كإف تركها سهوا إلٓناد  ،أيضا (دـ)من الرميات  (في ثالث)كذا جيب (و) ،دـ

 جنس الرمي ِف األكذل كحلق الرأس، كٞنسمى اٛنمع ِف الثانية كحلق ثبلث
نسكنا فعليو  من ترؾ" :-رضي اهلل عنهما-عن ابن عباس  ، كصحٌ (ٓ)شعرات

 .(ٔ)"دـ
، كمن ترؾ رميتٌن مداف إف كانت (مدّ ) كاحدة( رمية)جيب ِف تركو ( و)

لبطبلف ما بعده حَّت يأيت بو  دـ أياـ التشريق كإال لزمو( ُ)[رمي]أك كانتا من آخر 
 .لوجوب الرتتيب بٌن اٛنمرات الثبلث كما مرٌ 

                                 
(، ركضة الطالبٌن َِْ/ٖموع )(، اََّّْ/ٕ(، فتح العزيز )ّّٓ/ِينظر: األـ ) (ُ)

 (. ّٕٔ(، اإليضاح ص)ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّٖٖ/ِ)

(ِ"  .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "يـو

 .( زيادة ِف )ح(: "ِف تقدًن"ّ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ْ)

 (. ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِْ/ٖ(، اَّموع )َْٕ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)

( ِّٔ/ّ(، كابن أِب شيبة ِف مصنفو )ُٖٖ( برقم )ّٕٗأخرجو مالك ِف اٞنوطأ ص) (ٔ)
من (. كلفظو: "ِٖٓٗ( برقم )ْْ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )ُْٖٓٗبرقم )

 ".نسي من نسكو شيئا أك تركو فليهرؽ دما
فركاه مالك كالبيهقي كغًنَها بأسانيد (: "ٗٗ/ِٖف اَّموع ) -ر٘نو اهلل-قاؿ النوكم      

 ". س موقوفا عليو ال مرفوعان صحيحة عن ابن عبا

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ُ)
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بدنو ِف ( ُ)و )ك(شعر رأس أك سهوان  يعين أزاؿ عمدان  (حلق فأك)كىذا كلو 
كثنتٌن  مدٌ  ةفإنو جيب ِف إزالة ٗنيعو دـ كثبلث شعرات مد، كِف شعر  ؛غًن كقتو

(ۋ ۋ ۅ)  :لقولو تعاذل ؛(ِ)مداف
يصدؽ ( ٔ)شعرىا، كىو( ٓ))أم(( ْ()ّ)

 ِف دٌ مي الٍ ( ٕ))كإَّنا كجب( ،كقيس شعر الرأس شعر باقي اٛنسد ،[ بالثبلثأ/ِٗ]
ِف جزاء ( ٗ)كالشرع قد عدؿ )اٜنيواف بالطعاـ( ،تبعيض الدـ( ٖ)(لعسر)الشعر 

ما كجب ِف  أقلٌ  د  مي كالٍ  ،ةالنهاية ِف القلٌ  (َُ)[ىي]الشعرة الواحدة ك الصيد كغًنه، 
د كإَّنا تعدٌ  ،ٜنق ترؾ الرمي باٜنلق ِف ىذا التفصيلأك  ،(ُُ)بو فقوبلت ،الكفارات

 الختبلؼ اٞنكاف مثىَّ  ؛النحر كأياـ التشريق يـو ف رميالدـ ِف مبيت مزدلفة كمىن دك 
مكاف كاحد ]أزاٟنا ِف ( ُ)كجوب الدـ ِف ثبلث شعرات ما إذا( ُ)ك١نلٌ  ،ال ىنا

                                 
 .( ِف )ظ( )ـ(: "أك"ُ)

 (. ِٕٗ/ِ(، مغين احملتاج )ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ِ)

 . "(ۅ ۉ ۉ ې) ( ِف )ح(: زيادة:ّ)

 (. ُٔٗسورة البقرة، اآلية ) (ْ)

 .( ِف )ـ(: "إف"ٓ)

 .: "كىي"( ِف )ـ(ٔ)

  .( طمس ِف )ـ(ٕ)

 .( ِف )ظ(: "بعسر"ٖ)

  .( طمس ِف )ـ(ٗ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (َُ)

 (. ْٕٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ٕينظر: اَّموع ) (ُُ)

 .( ِف )ـ(: "كل"ُ)
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 .مدٌ  شعرة زمن كاحد كإال كجب ِف كلٌ  (ِ)[ك
الدـ فإف دـ اٜنلق دـ ٔنيًن كما  (ّ)كجوب اٞند ِف الشعرة إف اختار ك١نلٌ 

بينتو ِف  (ْ)[فيو]يـو أك اإلطعاـ فصاع على كبلـ يأيت فإف اختار الصـو ف
على ما  (ٕ) )بناء(( ٔ)نا[ىٌد كاٞن]كالتخيًن بٌن الشيء كبعضو كالصاع  ،(ٓ)اٜناشية

 .ٕناـره معهود كالتخيًن بٌن القصر كاإلذك
كظاىر كبلمهم كجوب اٞند  ،ترتيب كتقدير (ٗ)/(ٖ)كسيأيت أف دـ الرمي دـ

على اٞنعتمد خبلفا ( َُ)[لزمو]فإف عجز عنو  ،ف قدر على الشاةإك  ،ِف اٜنصاة
كىو بدؿ عن ثلث الدـ الواجب عند  ،اٞندٌ ( ُُ)ألنو بدؿ )عن( ؛ٛنمع ثلث الصـو

 (ُ)/لكن تلك ،اٞننكسر (ُِ)[ليتكم]بالعجز عنو صـو عشرة أياـ كثلثها أربعة 

أعشار األربعة  /ب[ ثبلثةِٗالعشرة منها ثبلثة ِف اٜنج كسبعة إذا رجع فيصـو ]

                                 

 .( ِف )ـ(: "إذ"ُ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ِ)

 .( ِف )ـ(: "أختاـ"ّ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ْ)

 (. ّٖٗإليضاح ص)حاشية ا (ٓ)

 ، كىو ٓنريف."بىذاٞنك : "األصل( ِف ٔ)

 .( سقط ِف )ظ( ٕ)

 .( زيادة ِف )ح(: "دـ ٕنيت"ٖ)

 /ب/ـ[.ّٓهناية ] (ٗ)
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. َُ)

 .( سقط ِف )ـ(ُُ)

 .تكمل"ي: "األصل( ِف ُِ)

 . /أ/ظ[ِِٗهناية ]( ُ)
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ألهنا إَّنا كجبت بعد انقضاء حجو كسبعة أعشارىا إذا  ؛ِف اٜنج أم قبل رجوعو
فاٞنعجل يـو كعشرا يـو كاٞنؤخر يوماف كٖنانية أعشار يـو فيعجل يومٌن  ،رجع

يعتمر ، (ّ)كاحدا( ِ)اكما دؿ عليو كبلـ الركضة فيما لو استأجر   ،ثبلثة (ُ)/كيؤخر
 (ْ)ِف التمتع فتمتع فالدـ عليهما نصفٌن كأذنا لو ،ركحيج عن اآلخ ،عن أحدَها

 ،الثبلثة كالسبعة مع تكميل اٞننكسر (ٔ)كل ٙنسة نفرقها بنسبة (ٓ)فإذا عجزا صاـ
اٝنمسة يوماف كسبعة أعشارىا أربعة  (ٕ)فيصًن على كل ستة ألف ثبلثة أعشار

ف الواجب أل ؛فعلم إْناه لزـك اٝنمسة الذم ذكرناه ،(ٖ)بتكميل اٞننكسر فيهما
كإَّنا ، (َُ)، كيلـز من قسمتها بعد جربىا ما قلنا(ٗ)ثلث الصـو )كىو ثبلثة كثلث(

ألف الصـو دل يعهد إجياب بعضو فكاف البلـز لو أربعة  ؛قبل القسمة (ُُ)جربناىا
كُّذا اندفع النظر إذل أهنا ثبلثة  ،بالنسبة السابقة (ِ)يلزمو قسمتها أعشارا (ُ)مث

                                 
 /أ/ح[.ِٖٗهناية ] (ُ)
 .: "استأجرا"( ِف )ظ( )ح( )ـ(ِ)

 ..( ِف )ظ(: "كاحد"ّ)

 .( ِف ط: "نصفاف"ْ)

 .( ِف )ـ(: "صاما"ٓ)

 .( ِف )ـ(: "بنية"ٔ)

 .( ِف )ظ(: "اعتبار"ٕ)

 (. ّٖٗ(، حاشية اإليضاح ص)ِّٕ-ِّٔ/ِينظر: ركضة الطالبٌن ) (ٖ)

 .( سقط ِف )ظ( ٗ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "قلناه"َُ)

 .( ِف )ظ(: "خًنناىا"ُُ)

 ."دل"( ِف )ح(: ُ)

 .( ِف )ظ(: "اعتبار"ِ)
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فيلزمو يـو )ِف اٜنج كثبلثة إذا رجع على أنو يلـز على ىذا  ،ان أثبلث (ُ)كثلث فيبسط
 ينئذكح ،كالثلث كحده كذلك ،قسمة الثبلثة كحدىا بالنسبة اٞنذكورة (ِ) النظر(

/أ[ مغاير للثبلثة ّٗكيوجو بأف الثلث جنس ] ،ٙنسة (ّ)لزمو ستة فضبل عنيف
كإف   ،االحتياطكذلك أكفق ب ،كيكمل اٞننكسر فيهما ،فيقسم كحده كىي كحدىا

 .(ٔ)فراجعو (ٓ)(بينتو )مثىَّ  (ْ)[مهم]كِف ذلك كبلـ  ،كانت اٝنمسة أكجو
كىو إحدل  (وورميُ )من أياـ التشريق  (الثالث)ليلة  (مبيتُ  وسقط)

أم قبل  ،بالضم (بِنَػْفرٍ  قبلُ )أم الزمن الذم  (عمن بات ما)كعشركف حصاة 
منهما  (الثاني)يـو  (في)ق يسقط متعل (بنفر)اف يالليلتاف األكل (ٕ)كىو ،الثالث

 (ٖ)[احملب]بعد الزكاؿ كالرمي كما اقتضاه كبلـ اٞننهاج كأصلو كالشرحٌن كاعتمده 

لقولو ؛ (َُ()ٗ)]عليو[ كال إمث ،كقبل الغركب فبل دـ عليو حينئذو  ،الطربم كالزركشي
(پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) تعاذل

(ُ). 

                                 
 .( ِف )ح( )ـ(: "فتبسط"ُ)

  .( سقط ِف )ـ(ِ)

 .( ِف )ـ(: "من"ّ)

  .( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلْ)

  .( سقط ِف )ـ(ٓ)

 (. ّٖٗينظر: حاشية اإليضاح ص ) (ٔ)

 .( ِف )ح(: "ىي"ٕ)

  زيادة من )ح، ظ، ـ(.( ٖ)

 : "عليو".)ظ(زيد ِف  (ٗ)

 (. ْٓٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ُبلص الناكم )ينظر: إخ (َُ)

 (. َِّسورة البقرة، اآلية ) (ُ)
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 (ُ)/ذلك إذا بات الليلتٌن ١نلٌ  كقضيتو أفٌ  ،نيابة ّنعظم العبادة كال

فإف دل يبتهما كال  ،بلباب ما قي  :اٞنصنف إطبلؽ أصلو بقولو قٌيدكمن مث  ،ٌٍن ياألكل
عذر لو دل يسقط مبيت الثالثة كال رمي يومها كما ِف اَّموع عن الركياين عن 

 .(ِ)األصحاب
أما إذا نفر قبل الزكاؿ  ،الرمي أيضان  جو طرد ذلك ِفكيتٌ  :قاؿ األسنوم

سواء أنفر ِف يـو النفر األكؿ أك فيما قبلو فإف عاد كزالت يـو النفر األكؿ كىو ّنىن 
 (ْ)األـ كعليو حيمل نصٌ ، (ّ)دل يؤثر خركجو أك بعد الغركب لزمو دـ كال أثر لعوده

 .خبلفا ٛنمع ،أك بٌن الزكاؿ كالغركب رمى كأجزأه
/ب[ إذا نفر ّٗكأما ]، (ٓ)(لغركب )فبل يسقط عنو اٞنبيتكلو النفر قبل ا

كال يرمي كما لو نفر بعد الزكاؿ كقبل الرمي  ،(ٔ)بعد الغركب فبل يسقط عنو اٞنبيت
لكن قاؿ  ،عن احملب كالزركشي بناء على ما مرٌ  ؛سواء أعاد قبل الغركب أـ ال

 :فكاقتضاه كبلـ الركضة كاٞنصنٌ ، كنقلو عنو ِف اَّموع كاستحسنو ،ىذهاإلماـ ِف 
حَّت غربت الشمس فاتو الرمي كال استدراؾ كلزمو دـ كال ( ٕ)[يعد]نو إف دل "إ

ف عاد إكاٞنناسك ك  ،ألنو بنفره أعرض عن مىن ؛حكم ٞنبيتو كال لرميو ِف النفر الثاين
يتعٌن عليو  :كثانيها ،كال ينفعو العود أف الرمي انقطع :أحدىا :قبل غركُّا فأقواؿ

                                 
 /أ/ـ[.ْٓهناية ] (ُ)
 (. ْٓٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٖ/ٖينظر: اَّموع ) (ِ)

 (. ْٓٗ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ّ)

(ْ) (ِ/ِّٓ .) 

 .( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(ٓ)

 (.ُُّ/ّ(، هناية احملتاج )ِٕٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٓٗ/ُالب )ينظر: أسىن اٞنط (ٔ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٕ)
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ًن بٌن يتخٌ  :كثالثها ،فإف غربت تعٌن الدـ (ُ)/العود كيرمي ما دل تغرب الشمس
 .انتهى (ِ)"األمرين

قبل )أم للنفر  (لو (ّ)ؤأو تهي)كالذم يتجو من ىذه األقواؿ ىو الثاين 
ذ ِنبلؼ ما لو ف ارٓنل فغربت قبل انفصالو من مىن فلو النفر حينئأيعين ب (غروب

كتبعو  ،(ٓ)كىو ِف شغل االرٓناؿ كما صححو الرافعي ِف شرحيو، (ْ))غربت(
، كما ِف أصل الركضة كاَّموع عن الرافعي من أٌف لو النفر كتبعو (ٔ)اٜناكم

 .(ٕ)[مشقة عليو ِف تكليفو جل الرحل كاٞنتاع ألفٌ ] ؛اٞنصنف
نسخ ( ٗ)ض(سقوط شيء من )بع( ٖ)]سببو[قاؿ األذرعي كغًنه: غلط 

فجعل  (،ؤٍ هيّ تأو ) :زيادتو (َُ)/ف قولو منأصلح الفَّت تلميذ اٞنصنٌ  العزيز كمن مثىَّ 
الركضة ّنا بينتو ِف ( ُ)لكن انتصر بعض اٞنتأخرين ٞنا ِف أصل ،ال /أ[ أكْٗدؿ ]ب

                                 
 . /ب/ظ[ِِٗهناية ]( ُ)
(، ّٖٖ/ِ(، ركضة الطالبٌن )َِٓ/ٖ(، اَّموع )ُّّ/ْينظر: هناية اٞنطلب ) (ِ)

 (. ّّٕ/ُإخبلص الناكم )

 .( ِف )ح(: "هتيئوا"ّ)

  .( طمس ِف )ـ(ْ)

 (.ّٕٗ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٓ)

 (.ِْٖينظر: اٜناكم الصغًن ص) (ٔ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ٕ)

 ، كاٞنثبت أنسب للسياؽ.و"نيتسك : "األصل( ِف ٖ)

  .( سقط ِف )ح(ٗ)

 /ب/ح[.ِٖٗهناية ] (َُ)
  .( سقط ِف )ـ(ُ)
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ف على ظاىره اٞنصنٌ  كبلـ  (ِ)يرر ككاف ىذا ىو اٜنامل للشارح على تق ،(ُ)اٜناشية
كحيث جاز  (ْ)كمن مث جزمت بو ِف ٢نتصر اإليضاح (ّ) الركضةكاالستدالؿ ّنا ِف

أك ال ٜناجة فالتقييد ( لحاجة)إذل مىن ( ولو عاد)نفره سقط عنو اٞنبيت كالرمي، 
قبل الغركب أـ بعده، حَّت لو بات  (ٓ)ُّا للغالب كما ىو ظاىر، سواء عاد/

دل يعـز حاؿ نفره ك١نلو إف  ،متربعنا سقط عنو الٌرمي؛ ٜنصوؿ الرخصة لو بالنفر
 .(ٔ)من كبلـ الزركشي على العود إليها أخذان 

فر إذل كاألفضل تأخًن النٌ  ،(ٕ)من زيادتو (ولو عاد لحاجة) :كقولو
كد إال لنحو آ (َُ)كذلك )لنحو اإلماـ(، (ٗ)نفر فيو أنو  ٞنا صحٌ  ؛(ٖ)الثالث
كينبغي  ،جوىو متٌ ك  ،(ُُ)ىذا ما ِف اَّموع عن اٞناكردم ،ألنو يقتدم بو ء؛أك غبل

على أف اٞنراد  ،(ُ)ألنو متبوع ؛ما نقلو بعد عن أحكامو السلطانية من منعو منو ٘نل

                                 
 (. ُّْحاشية اإليضاح ص) (ُ)

 .ير"د: "تق)ح، ظ، ـ(( ِف ِ)

 (. ّٕٖ/ِظر: ركضة الطالبٌن )ين (ّ)

 (. ُّْينظر: حاشية اإليضاح ص) (ْ)

  .[/ـ/بْٓ( هناية ]ٓ)

 (. ْٔٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ّّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٔ)

 (. ّّٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٕ)

 (. ْٓٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٗ/ٖينظر: اَّموع ) (ٖ)

 (.ِْٕ/ِتاج )(، مغين احملِْٖ/ٖينظر: اَّموع ) (ٗ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "لئلماـ"َُ)

 (. ِْٖ/ٖينظر: اَّموع ) (ُُ)

 (. ُٕٕ(، األحكاـ السلطانية ص)َِٖ/ٖينظر: اَّموع ) (ُ)
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أك دفعها ٞنن دل ( ِ)كإذا نفر ِف الثانية طرح )حصاه( ،لغًن عذر (ُ)أنو يكره )ذلك(
 .(ّ)كدفنها ال أصل لو ،كال ينفر ُّا ،ـً رٍ يػى 

كثانيها يـو النفر  ،كف فيو ّنىنم قارٌ ألهن ؛ى يـو القرٌ أياـ التشريق يسمٌ  ؿي كأكٌ 
كلو النفر األكؿ على -لو إذا نفر  كيسنٌ  ،(ْ)ها يـو النفر الثاينكثالثي  ،األكؿ

ه ما بٌن اٛنبلٌن إذل كحدٌ  ،(ٓ)كىو األبطح ،/ب[ْٗأف يأيت احملصب ] -األكجو
، (ٕ()ٔ)(، كيبيت )بون كاٞنغربٌٍن فيو العصريٍ  يكيصل ،فينزؿ بو ِف كقت الظهر ،اٞنقربة

 .ة ليست من اٞنناسكة مستقلٌ كىو سنٌ 
نحر يـو )( ٗ)(يُ ورمأك ٥نوه ) (طواؼ وحلق)بعرفة  كقف (ٖ)ٞنن( وجاز)

أنو )) ٞنا صحٌ  ؛لدخوؿ كقتها بذلك ٞنن كقف قبلو ؛أم يـو النحر( من نصف ليلو
 الرمي[كقيس  ،(ُ)((أـ سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر مث أفاضت أرسل[(ُ) 

                                 
 .( زيادة ِف )ظ( )ح( )ـ(: "لو ذلك"ُ)

 .( ِف )ح(: "حصاة"ِ)
 (. ِٕٓ/ِ(، مغين احملتاج )ْٓٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٗ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

(، ّٔٗ/ٕ(، فتح العزيز )َِّ/ْ(، هناية اٞنطلب )ُْٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ْ)
 (.ِّٖ/ٖاَّموع )

 (.ِّٖ(، تفسًن غريب ما ِف الصحيحٌن )صُّٓ/ْينظر: هتذيب اللغة )( ٓ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "فيو"ٔ)
 (، أسىن اٞنطالبِّٓ/ٖ(، اَّموع )ُُْ/ٕ(، فتح العزيز )ِّٔ/ْينظر: البياف ) (ٕ)

(ُ/ْٗٗ.) 

 .( ِف )ح(: "إف"ٖ)

 زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٗ)

( برقم ُْٗ/ِأخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف كتاب اٞنناسك، باب التعجيل من اٛنمع ) (ُ)
صحيح على ( كقاؿ: "ُِّٕ( برقم )ُْٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ُِْٗ)
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ككجو داللة اٝنرب على التحديد  ،من أسباب التحلل كبلًّ   اآلخراف َنامع أفٌ 
 ،(ِ) ٛنميع الليل كال ضابطكىو صاحل ،علق الرمي ّنا قبل الفجر بالنصف أنو 

كألنو كقت للدفع من  ؛ألنو أقرب إذل اٜنقيقة ٣نا قبلو ؛فجعل النصف ضابطان 
أما من دل يقف فبل  ،للرمي كما بعد الفجر ان فكاف كقت ،كألذاف الصبح ؛مزدلفة

تأخًن  كيسنٌ  ،(ّ)ل قبل الوقوؼبشيء ٣نا فعلو من ذلك لعدـ إمكاف التحلٌ  يعتدٌ 
قطع التلبية بالتكبًن ( ٓ)كما بدا بو منها (ْ)[لبلتباع]د طلوع الشمس الثبلثة إذل بع
كمن أف مبيت مزدلفة يدخل بالنصف أيضا فلو نفر منها قبلو ففعل  ،معو كما مرٌ 

كما  (ُ)/ىذه الثبلثة بعده مث عاد إليها قبل الفجر أجزأه إذ ال جيب ِف ذلك ترتيب
ذل آخر أياـ التشريق كما تقدـ /أ[ كيبقى كقت الرمي إٓٗ] (ِ)اقتضاه كبلمهم

                                 
(، كِف ُٕٓٗ( برقم )ُِٕ/ٓ"، كالبيهقي ِف السنن الكربل )شرطهما، دل خيرجاه

( برقم ُّٕ/ٕ(، كِف معرفة السنن كاآلثار )ُٖٔٔ( برقم )َُٗ/ِالصغرل )
 رضي اهلل عنها.-( من حديث عائشة َُُِٖ)
(: "إسناده صحيح ال غبار عليو"، ُّٕ/ٕقاؿ البيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار )     

حاديث (، كينظر: الدراية ِف ٔنريج أَِٓ/ٔكصححو ابن اٞنلقن ِف البدر اٞننًن )
 (. ْٓٓ( برقم )ِْ/ِاٟنداية )

 ."باألمر: "األصل( ِف ُ)

 .( ِف )ظ( )ـ( زيادة: "كال ضابط لو"ِ)

 (. ُِٕ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُٖٓ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ّ)

  زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ْ)

 .( ِف )ـ(: "معها"ٓ)

 . /أ/ظ[ِّٗهناية ]( ُ)
 (. ِْٔ/ِ(، مغين احملتاج )ُٕٕ/ْالكبًن ) ينظر: اٜناكم (ِ)
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 .فيو (ُ)ّنا/
 ،ك٥نو اٜنلق كالطواؼ اٞنتبوع بالسعي إف دل يكن سعي ال آخر لوقتهما

 ،كأىل السقاية كما جـز بو بعضهم ة،نعم يكره تأخًنَها عن يـو النحر حَّت للرعا
كإَّنا حـر على ، (ّ()ِ)كراىة كعن خركجو من مكة أشدٌ   كىو عن أياـ التشريق أشدٌ 

إال ١نض تعذيب  ألنو ال يستفيد ببقائو ١نرمان  ؛فاتو اٜنج الصرب على إحرامو من
فلم حيـر بقاؤه على  ،كأما ىنا فوقت ما أخره باؽ ،ٝنركج كقت الوقوؼ ؛نفسو

كما ِف اٜناكم ىنا  ،كترتيب ىذه الثبلثة سنة كما مرٌ  ،لكدل يؤمر بالتحلٌ  ،إحرامو
 .خبلؼ ما مٌر لو (ْ)من جواز تقدًن ما شاء منها ىو الصواب

إذا فات مثلو  أم من ىذه الثبلثة، كبدؿ الرمي (وحل باثنين منها)
من ٥نو ( -ماتوومقدِّ  (ٓ)/وجماع ،أم عقد- غير نكاح)فيتوقف التحلل عليو 

ة كالنظر ِنبلؼ الثبلث ،م كصيد كطيب كدىن كسرت رأس رجل ككجو امرأةلبس كقلٍ 
إذا ))ٝنرب  ؛(ُ)األكؿ كاألخًن خبلفا ّنا ِف اٜناكم تبعا للرافعي من حلٌ  ؛(ٔ)بشهوة

كىو  ،(ِ)((شيء إال النساء ب كالثياب ككلٌ رميتم كحلقتم فقد حٌل لكم الطيٌ 
                                 

  .[ /ـ/أٓٓ( هناية ]ُ)

 .( ِف )ـ(: زيادة: "أشد كراىة"ِ)

 (. ِِٕ/ِ(، مغين احملتاج )ّْٗ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َِِ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

 (. ِْٕاٜناكم الصغًن ص) (ْ)

 /أ/ح[.ِٗٗهناية ] (ٓ)
(، الغرر ّّٖ/ُإخبلص الناكم ) (،ِِْ/ٖ(، اَّموع )ُْٖ/ُينظر: اٞنهذب ) (ٔ)

 (. ّّّ/ِالبهية )

 (. ِْٖ(، اٜناكم الصغًن ص)ّٖٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُ)

(، كالطحاكم ِف شرح معاين اآلثار َُِّٓ( برقم )َْ/ِْأخرجو أ٘ند ِف مسنده ) (ِ)
 (. ٕٗٓٗ( برقم )ِِِ/ٓ(، كالبيهقي ِف السنن الكربل )َِْٕ( برقم )ِِٖ/ِ)
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 /ب[ إالٌ ٓٗشيء ] إذا رميتم اٛنمرة فقد حٌل لكم كلٌ )) :كالذم صحٌ  ،(ُ)ضعيف
كالسعي إف  ،(ّ)كاختًن ،هي دى حٍ مي كى ل األكؿ بالرٌ كقضيتو حصوؿ التحلٌ  ،(ِ)((ساءالنٌ 

يب بعده استعماؿ الطٍّ  كيسنٌ  ،(ْ)لف عليو التحلٌ بقي كجزء من الطواؼ فيتوقٌ 
كرتو من عبارتو ذ ( ُ) كما( ،ىن فيلحق )بالطيب، كالدٌ (ٔ)، ركاه الشيخاف(ٓ)لئلتباع

 (ِ)غًن نكاح كعقده أيضان ( ُ)كِف )أخرل معتمدة(( ِ)(معتمدة)ىو ما ِف نسخة 

                                 
(، اإلركاء ْٔٗ/ِ( كما بعدىا، التلخيص اٜنبًن )ِِٔ/ٔر اٞننًن )ينظر: البد (ُ)

 (.َُْٔ( برقم )ِّٓ/ْ)

ِف ابني أِب شيبة ِف مصٌنفو،  -رضي اهلل عنهما-أخرجو ُّذا اللفظ عن ابن عباس  (ِ)
(، كأ٘ند ِف مسنده َُّْٖ( برقم )ِّٖ/ّ) الرجل إذا رمى اٛنمرة ما حيل لو

باب ما حيل للرجل، إذا رمى ٗنرة  ة ِف سننو،(، كابن ماجَِّْ( برقم )ِٕٔ/ٓ)
كحسن إسناده ابن اٞنلقن ِف البدر اٞننًن  (،َُّْ( برقم )َُُُ/ِ) العقبة

(، كصححو األلباين ِف ِّٖٓ( برقم )َُٗٓ/ِ(، كينظر: فتح الغفار )ِٓٔ/ٔ)
 (. ِّٗ( برقم )ْٕٗ/ُالسلسلة الصحيحو )

 (. ّّّ/ِ(، الغرر البهية )ِِٗ/ٖ(، اَّموع )ّّٖ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ّ)

(، اَّموع ّْٖ/ٕ(، فتح العزيز )ُّٖ/ْ(، هناية اٞنطلب )ُْٖ/ُينظر: اٞنهذب ) (ْ)
(ٖ/َِِ .) 

 (. ّّٖ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٓ)

الطيب بعد رمي اٛنمار كاٜنلق قبل أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب  (ٔ)
باب سلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، (، كمُْٕٓ( برقم )ُٕٗ/ِ) اإلفاضة

رضي اهلل -( من حديث عائشة ُُٖٗ( برقم )ْٖٔ/ِ) الطيب للمحـر عند اإلحراـ
، كٜنلو حٌن أحل، قبل  بت رسوؿ اهلل طيٌ »قالت:  -عنها بيدم ىاتٌن، حٌن أحـر

 . «أف يطوؼ، كبسطت يديها

  .( طمس ِف )ـ(ُ)

 .( ِف )ظ(: "مقيدة"ِ)
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٣نا ( كلّ ) حلٌ  (و)كِف أخرل شرح عليها اٞنصنف غًن نكاح كعقده  ،كمقدماتو
 .أم بفعل الثالث الباقي من الثبلثة اٞنذكورة( بالثالث)باإلحراـ حَّت اٛنماع  مرٌ 

أياـ مىن أياـ : ))(ّ)كاستشكل )ِنرب( ،ـ التشريقتأخًن الوطء عن أيا كيسنٌ 
فبل داللة فيو على أف  ،بأف من شأهنا ذلك ويجاب، (ْ)((أكل كشرب كبعاؿ
و لبياف ١نتمل أنٌ  ،(ٓ)سلمة لتطوؼ حَّت يواقعها أـٌ  كبعثو  ،ذلك خبلؼ السنة

 ة.ي كاقعة حاؿ فعليٌ ى ذٍ إ ؛اٛنواز
 ا؛ إذ ليس ٟنا إال ٓنلل كاحد،من أعماٟن (عمرة بفراغ نْ مِ )حل ١نـر  (و)

زمنو كتكثرا أفعالو فأبيح بعض ١نرماتو ِف  (ُ)و يطوؿ/ألنٌ  ؛بلفٓنلٌ  كإَّنا كاف للحجٌ 
لو  (ّ)منو )حصل(اٜنيض ٞنا كاف يطوؿ ز  كما أفٌ   ،آخر (ِ)كقت )كبعضها ِف كقت(

                                 
  .( طمس ِف )ـ(ُ)

 .ِف )ظ(: "عقدو"( ِ)

  .( سقط ِف )ـ(ّ)

( ّْٗ/ّ) من قاؿ أياـ التشريق أياـ أكل كشربأخرجو ابن أِب شيبة ِف مصٌنفو، باب  (ْ)
(، ّّٕٔ( برقم )ُْٕ/ٔ(، كابن أِب عاصم ِف اآلحاد كاٞنثاين )ُِٓٔٓبرقم )

 رباب اٞنتمتع الذم ال جيد ىديا كال يصـو ِف العشكالطحاكم ِف شرح معاين اآلثار، 
(، ُُٕٖٓ( برقم )ِِّ/ُُ(، كالطرباين ِف اٞنعجم الكبًن )َْٓٗ( برقم )ِْْ/ِ)

(، كالبيهقي ِف معرفة السنن كاآلثار ْْٕٓ( برقم )َُٓ/ٓكالدارقطين ِف سننو )
 (.َُِٗ( برقم )ّْٔ/ٔ)
 (. ُِْٓ( برقم )ُٕٔ/ٖكاٜنديث ضعفو األلباين ِف اإلركاء )     

 سبق ٔنرجيو.( ٓ)

  .[/ـب/ٓٓ( هناية ]ُ)

 .( سقط ِف )ـ(ِ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "جعل"ّ)
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( ولـز غير حائض)ِنبلؼ اٛننابة  ،انقطاع الدـ كاالغتساؿ (ُ))أفرد( ،ٓنلبلف
/أ[ بسبب قصده مرحلتٌن فأكثر من مكة ٔٗأم ] (قصرٍ  سفرِ بِ )كنفساء 

من مىن بعد فراغ نسكو طواؼ كداع بأف يدخل مكة  ،أم عند نفره ((ِ)لنفر)
بل عوده من مكة إذل مىن كىذا من ألجلو كإف كاف قد طافو بعد طواؼ اإلفاضة ق

 .(ْ)مٌنٛنمع متقدٌ  تبعان  (ّ)زيادتو
فقوؿ الشريف  ،(ٓ)كىو الصحيح كظاىر كبلـ األصحاب :قاؿ ِف اَّموع

ال يبعد جوازه " :الطربم فقاؿ ضعيف كإف كافقو احملبٌ  ،(ُ)"وئجيز : "(ٕ()ٔ)العثماين
أنو لو  (ّ)(خشي)كأف لرتكو   بأف من اضطرٌ  كيردٌ  "،اضطر إليو (ِ) سيما )إف(

                                 
 سقط من )ح، ظ، ـ(.. (ُ)

 .( ِف )ظ(: "فنفر"ِ)

 (. ّّٗ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ّ)

 (. ُّٔ/ّ(، مغين احملتاج )ََٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ْ)

(، ّٔٔ/ْ(، البياف )ُِِ/ْ(، اٜناكم الكبًن )ُٔٔ/ٖينظر: ٢نتصر اٞنزين مع األـ ) (ٓ)
 (. ِٔٓ/ٖاَّموع )

 .( ِف )ـ(: "العثماف"ٔ)

كلد سنة اثنتٌن كستٌن ، ١نمد بن أ٘ند بن حيٍن الديباجي العثماينىو: أبو عبد اهلل،  (ٕ)
 من اٟنجرة. كٙنسمائة كأربعمائة كتوِف ِف صفر سنة سبع كعشرين

(، طبقات ابن ْْ/َِ(، سًن أعبلـ النببلء )ّّٕ/ٕينظر: طبقات الشافعية الكربل )     
 (. ِٔٗ/ُقاضي شهبة )

 (. ِٔٓ/ٖينظر: اَّموع ) (ُ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ٞنن"ِ)

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "خيشى"ّ)
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ِف جواز تركو  كال شكٌ  ،منو ضرٌ  (ِ)حيصل )لو(( ُ)عن )رفقتو( ذىب إليو انقطاعان 
 .كمن دل يضطر لرتكو ال كجو لتجويزه لو ،لكن يلزمو دـ على األكجو ،لو

من مكة طواؼ ) (ٓ)قصده سفر قصر (ْ)/غًن من ذكر بسبب (ّ)(لـز( )و)
من ( ٔ)مكيا كاف أك أفاقيا تعظيما للحـر فليس كإف دل يكن متلبسا بنسك (وداع

فاقهم على أف قاصد اإلقامة ّنكة ال يأيت التٌ  ؛(ٕ)اٞنناسك كما صححو الشيخاف
، كلو كاف منها ألمر بو ككأف معىن  (ٗ)اإلماـ قالو ،(ٖ)ه[بعد]كإف أراد الٌسفر  ،بو

ا ١نضا فبل يناِف كجوب الدـ فيو على من تركو كقيل كونو ليس منها أنو ليس نسك
 ،ىو منها كصححو ِف اَّموع كاٞنناسك كأطاؿ كثًن من اٞنتأخرين ِف االنتصار لو

 ./ب[ٔٗ] (َُ)ؿاألكٌ  كردٌ 
يلـز  (ّ)[أنو]كِف  ،أنو يفتقر إذل نية أكال (ِ)فائدة اٝنبلؼ )ِف(( ُ))كتظهر(

                                 
 .( ِف )ـ(: "رفقو"ُ)

 مة "لو".زيد ِف )ح، ظ، ـ( بعد ىذه الكل (ِ)
(ّ"  .( ِف )ح(: "يلـز

 . /ب/ظ[ِّٗهناية ]( ْ)
 .( ِف )ح(: "ٔنًن"ٓ)

 .( ِف )ـ(: "كليس"ٔ)

 (. ِٔٓ/ٖ(، اَّموع )ُِْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ٕ)

 ."بعد"األصل ك)ح(: ( ِف ٖ)

 (. ِٕٔ/ِ(، الوسيط )ِِٗ/ْينظر: هناية اٞنطلب ) (ٗ)

(، أسىن ّّٖ/ُإخبلص الناكم ) (،َْٓ(، اإليضاح ص)ِٔٓ/ٖينظر: اَّموع ) (َُ)
 (. ََٓ/ُاٞنطالب )

  .( سقط ِف )ح(ُ)

 .( ِف )ظ(: "من"ِ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ّ)
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 .من أجرة األجًن عند تركو أكال (ِ)و حيط شيءكِف أنٌ  ،فعلو أكال (ُ)األخًن
ك١نلو أخذا من   (ّ)إف دكف مسافة القصر )كمسافة القصر( :كِف اَّموع

فيو إقامة دينع الرتخص  (ْ)[قيم]يكبلـ العمراين كغًنه فيمن خرج إذل منزلو أك ١نل 
 .(ٓ)ال كداع على اٞنقيم ّنكة اٝنارج للتنعيم ك٥نوه :حَّت ال يناِف قوٟنم

اٞنصنف أف طواؼ الوداع ال يندرج ِف غًنه فلو أخر طواؼ فهم كبلـ أك 
بل  ،و عن طواؼ الوداعئاإلفاضة إذل أف عـز على السفر فطافو كسافر عقبو دل جيز 

أنو ال جيب على ٥نو  كمرٌ ، (ٕ)بو الرافعي (ٔ)/كما صرح  ،من فعلو قبل السفر ال بدٌ 
ذلك من أراد اٝنركج كمثلهما ِف  ،سنٌ ياٞنتمتع كاٞنكي عند خركجو إذل مىن بل 

 .(ٗ)كلو ترؾ طوفة منو أك خطوة منها لزمو دـ كامل، (ٖ)للعمرة/
ِف الطوفتٌن  (ُ))أك ثلث دـ، ك(( َُ)يلزمو )مد أك درىم(" :كقوؿ الدارمي

 .(ّ)غلط كما قالو النوكم ،(ِ)"ًضعف ذلك، كِف الثبلثة دـ كامل

                                 
 .( ِف )ظ( )ح(: "األجًن"ُ)

 .( ِف )ظ(: "بشيء"ِ)

  .( سقط ِف )ـ(ّ)

 .قيم"م: "األصل( ِف ْ)

 (. ْٗٗ/ُطالب )(، أسىن اٞنِّٔ/ْ(، كينظر: البياف )َِْ/ٖاَّموع ) (ٓ)

 /ب/ح[.ِٗٗهناية ] (ٔ)
 . (ّّٖ/ُ(، إخبلص الناكم )َّْ/ٕز )ينظر: فتح العزي (ٕ)

  .[/ـ/أٔٓ( هناية ]ٖ)

 (. ٕٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ٗ)

 .( ِف )ح(: "مدان كدرىم"َُ)

  .( سقط من )ـ(ُ)

 (.ْٕٖ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُِ/ٖينظر: اَّموع ) (ِ)

 (. ْٖٕ/ُسىن اٞنطالب )(، كينظر: أُِ/ٖاَّموع ) (ّ)
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كإف ( ِ) يلزمهاكمثلها النفساء فبل( ُ))اٜنائض( (غير حائض) :كخرج بقولو
أمر صفٌية ٞنا حاضت أف تنصرؼ  أنو  ؛ ٞنا صحٌ (ّ)طهرت عقب مفارقة مكة

 ،/أ[ أف تطوؼٕٗ] (ٓ)ها، كللمتحًنةمى زً قبل مفارقتها لى  ، فإف طهرتٍ (ْ)ببل كداع
الدـ فرتكتو مث  (ٕ)تأ؛ لؤلصل، كلو ر (ٔ)فإف تركتو فبل دـ عليها كما قالو الركياين

فإف كقع الرتؾ ِف طهرىا لزمها دـ كإال فبل، كبقولو  ،دىاجاكز ٙنسة عشر نظر ٞنر 
 .ما لو أراد سفرا قبل فراغ األعماؿ فبل يلزمو( ُ)لنفر

                                 
  .( سقط من )ـ(ُ)

 .( ِف )ظ(: "يلزمهما"ِ)

 (. ّّٖ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ّ)

أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب إذا حاضت اٞنرأة بعدما أفاضت  (ْ)
(، كمسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب كجوب طواؼ ُٕٕٓ( برقم )ُٕٗ/ِ)

حاضت قالت:  -رضي اهلل عنها-( من حديث عائشة ُُُِ( برقم )ْٔٗ/ِالوداع )
، فقاؿ ، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسوؿ اهلل صفية بنت حيي بعد ما أفاضت

قالت: فقلت: يا رسوؿ اهلل، إهنا قد كانت أفاضت « أحابستنا ىي؟: »رسوؿ اهلل 
 . كاللفظ ٞنسلم.«فلتنفر: » حاضت بعد اإلفاضة، فقاؿ رسوؿ اهلل كطافت بالبيت، مث

 .اٞنتحًنٍّة ِف اللغة: اٞنرتدٍّدة (ٓ)
 كِف االصطبلح: يطلق ىذا االسم على ناسية عٌدهتا ِف اٜنيض قدران ككقتان كال ٕنييز ٟنا.     
(، اٞنوسوعة ّْْ/ِ(، اَّموع )َْٗ/ِ) (، فتح العزيزِِّ/ْينظر: لساف العرب )     

 (. ُٕ/ّٔالكويتية )

 (. ََٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٔ)

 .( ِف )ظ(: "راث"ٕ)
 ."لنفره" ( ِف )ظ(، )ح( )ـ(:ُ)
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قاصدا سفر قصر لزمو كإف تركو  (ُ)[قبلو]من سافر من مكة أك مىن  (و)
بلوغ  (قبل)ليأيت بو  (لو)إذل مكة  (عودٌ )ناسيا أك جاىبل إف أمكنو من غًن ضرر 

القصر فإف عاد قبل بلوغها سقط الدـ ألنو ِف حكم اٞنقيم أك بعده  أم( مسافتو)
كإَّنا جعل ِف حكم اٞنقيم ىنا ال ِف عدـ  ،بالسفر الطويل( ِ)فبل )الستقراره(

يتم لعوده ( ّ)ألف سفره دل ؛كجوب الطواؼ عليو إذا سافر ٞننزلو القريب من مكة
يلـز من ( ٓ))فبل( ،كاألصل براءهتا ،وتلذمٌ ( ْ)كألف ِف استقرار الدـ إشغاال ؛ِنبلفو مثىٌ 

طواؼ الوداع ( ٕ)جعلو كذلك )ِف دفع كجوب(( ٔ)جعلو كاٞنقيم ِف دفع إشغاٟنا
اٞنناسب ٞنفارقة مكة أما إذا )بلغها فبل يلزمو العود للمشٌقة، كعلى ما مٌر عن 

ر مادل يصل ٞنقصده، فإف كصل لو استق( ٖ)يده األكجو أنٌو يلزمو العود(قي ،اَّموع
 .(َُ()ٗ))كإف عاد كما بينتو ِف اٜناشية( ،عليو الدـ
عيادة  (ُ)بعده كلو )لنسياف أك جهل أك(( بمكثٍ )طواؼ الوداع ( وبطل)

                                 
  زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ُ)

 .( ِف )ظ(: "ال استقراره"ِ)

 .( ِف )ظ( )ـ(: زيادة: "ىنا دل"، كِف )ح(: "ما دل"ّ)

 .الن"( ِف ط: "اشتغاْ)

  .( طمس ِف )ـ(ٓ)

 .( ِف )ظ(: "اشتغاٟنا"ٔ)

  .( طمس ِف )ـ(ٕ)

  .( سقط من )ـ(ٖ)

  .( طمس ِف )ـ(ٗ)

 (. ْْٗينظر: حاشية اإليضاح ص) (َُ)

  .( طمس ِف )ـ(ُ)
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لفساد ( ُ)[ال] ،/ب[ أك قضاء دين فيعيده كجوبإٗمريض أك زيارة صديق ]
ٝنرب  ؛(ِ)الذم رّنا يتوىم من التعبًن بالبطبلف؛ بل لكونو صار ال يسمى كداعان 

أم الطواؼ ( ٓ)بالبيت(( (ْ)[عهده]حَّت يكوف آخر  (ّ)/سلم ))ال ينفرف أحدم
و ال فرؽ بٌن اٞنكث القليل ، كظاىر كبلمهم أنٌ (ٕ)كما ركاه أبو داكد (ٔ))بو(

ف مكث إلكراه، أك جنوف، أك إغماء، على إ (ال)كعدمو  (ٖ)]َنلوس[كالطويل 
حل، )كخوؼ على ماؿ كما ىو زاد، كشٌد ر  اءكشر   ،(رٍ سفَ ( ٗ)لغْ شُ لِ )األكجو، أك 

 ؛(ُُ)ٞنا اقتضاه إطبلؽ اٜناكم خبلفان  ،((َُ)صالة أقيمت)ال ألجل (و)ظاىر، 
 .غًن مقيم (ِ)بذلك/ (ُ)اٞنشغوؿ(

                                 
 .األصل منقط اٌن سعقوفت( ما بٌن اٞنُ)

، (ّٔٔ/ْ(، البياف )ُّْ-ُِْ/ٕ(، فتح العزيز )ُِِ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ِ)
 (. ُُْ/ٕاَّموع )

 . /أ/ظ[ِْٗهناية ]( ّ)
 .األصل منقط ا سعقوفتٌن( ما بٌن اٞنْ)

باب كجوب طواؼ الوداع كسقوطو عن أخرجو مسلم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج،  (ٓ)
 .-رضي اهلل عنها-( من حديث ابن عباس ُِّٕ( برقم )ّٔٗ/ِ) اٜنائض

  .( سقط من )ح(ٔ)

( ََِِ( برقم )َِٖ/ِ كتاب اٞنناسك، باب الوداع )أخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف (ٕ)
ال ينفرف أحد حَّت يكوف آخر » . كلفظو:-رضي اهلل عنها-من حديث ابن عباس 

 .«عهده الطواؼ بالبيت

 ."لق: "ُناألصل( ِف ٖ)

 .( ِف )ـ(: "كشغل"ٗ)

 (. ّّٗ/ُص الناكم )ينظر: إخبل (َُ)

 (. ِْٖينظر: اٜناكم الصغًن ص)(ُُ)

 .( سقط ِف )ح(ُ)

 .[ /ـ/بٔٓ( هناية ]ِ)



 انقسى انثاني: انتحقيق
 

 

427 

، ج ٟنا ال يضرٌ أف عيادة اٞنريض إذا دل يعرٌ  :اإلمبلء كِف اٞنهمات عن نصٌ 
ِف  زة نظًن ما مرٌ ككذا صبلة اٛننا"، (ُ)(عراضاأل)بل يغتفر صرؼ قدرىا ِف سائر 

 .االعتكاؼ، بل أكذل
أف يدخل  -(ِ)(ركعتيو)ى ما من طاؼ للوداع كصلٌ سيٌ -لكل أحد  كيسنٌ 

 .(ّ)الكعبة حافيا، مادل يؤذ أك يتأذل بزحاـ أك غًنه
كال ينظر  ،قاؿ اٜنليمي كالقاضي أبو الطيب: كأف ال يرفع بصره إذل سقفو

كلو  ،كحياء منو، كأف يصلي فيو ،تعظيما هلل تعاذل -أم لغًن حاجة-إذل أرضو 
بأف ديشي بعد دخولو من الباب حَّت  ى النِب ركعتٌن، كاألفضل أف يقصد مصلٌ 

/أ[ ذلك ٖٗمن ثبلثة أذرع، ثبت ] يكوف بينو كبٌن اٛندار الذم قبل كجهو قريبان 
 .ِف البخارم

مث يأيت اٞنلتـز فيلصق بطنو كصدره ُنائط البيت كيبسط يديو على اٛندار 
، (ْ)عل اليمىن ٣نا يلي الباب كاليسرل ٣نا يلي اٜنجر األسود كيدعو ّنا أحبٌ فيج

 .كاألكذل باٞنأثور، كىو مشهور، كيأيت َنميع آداب الدعاء
ة لٌ ع كالذٌ ، كيستفرغ جهده فيما ديكنو من التضرٌ مث يصلي على النٌِب 

ة يٌ كً رى خٍ و األي ل مطلوباتبو نيٍ  منو قاصدان  (ُ)كاٝنضوع، مث يذىب ٞناء زمـز فيتضٌلع

                                 
 .( ِف )ـ(: "األمراض"ُ)

 .( ِف )ح(: "ركعتٌن"ِ)
 (. ُِْ/ِ(، مغين احملتاج )ِٗٔ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

اَّموع  ِّْ/ُ(، اٞنهٌذب )ٕٗ(، التنبيو ص)ُٓٓ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ْ)
 (. َُٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِٗٓ/ٖ)

يكثر من الشرب حَّت تتمدد جنبو كأضبلعو، يقاؿ: تضلع الرجل، أم: امتؤل  :يتضلع (ُ)
(، النهاية ّٗٔ/  ّأكبل، أم إف الشيء من كثرتو مؤل أضبلعو. ينظر: مقاييس اللغة )

 (.ٕٗ/  ِّف غريب اٜنديث كاألثر )
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على كبلـ  (ّ)كما ِف اٜنديث الصحيح  ،(ِ)لو (ُ)/و ٞنا شربة؛ فإنٌ يٌ وً يى نػٍ كالد  
 مياه األرض أفٌ  (ٔ)كركم ،(ٓ)، كقد شربو األئمة كغًنىم ٞنطالب ٟنم نالوىا(ْ)فيو

 .(ٕ)قبل يـو القيامة إال ىو تغور
مستدبر  ،هوكيقٌبلو، مث ينصرؼ تلقاء كج( ُ)مث يعود إذل اٜنجر )فيستلمو(

بوجهو  (ّ)، كقيل يلتفت )إليو((ِ)بو ِف اَّموع كصححو ِف اٞنناسكالبيت كما صوٌ 

                                 
 /أ/ح[.ََّهناية ] (ُ)
(، أسىن اٞنطالب َِٕ/ٖ(، اَّموع )ِّْ/ُ(، اٞنهذب )ٕٗينظر: التنبيو ص) (ِ)

 (. ِِٖ/ِ(، مغين احملتاج )َُٓ/ُ)

(، كأ٘ند ِف مسنده ُُّْٕ( برقم )ِّٕ/ّأخرجو ابن أِب شيبة ِف مصنفو ) (ّ)
( َُِٕ( برقم )ِٓ/ِ(، كالفاكهي ِف أخبار مكة، )ُْْٖٗ( برقم )َُْ/ِّ)

( برقم ّْٓ/ّ(، كالدار قطين ِف سننو )َِّٔ( برقم )َُُٖ/ِسننو ) كابن ماجو ِف
(، كالبيهقي ِف السنن ُّٕٗ( برقم )ْٔٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ِّٕٗ)

 رضي اهلل عنو. -(، من حديث جابر َٔٔٗ( برقم )ُِْ/ٓالكربل )

ن ىذا حديث صحيح اإلسناد إف سلم م(: "ْٔٔ/ُقاؿ فيو اٜناكم ِف اٞنستدرؾ ) (ْ)
تفرد بو عبد اهلل كىو "، كقاؿ البيهقي ِف إحدل ركاياتو: "اٛناركدم، كدل خيرجاه

(، إٓناؼ اٞنهرة َُٓ/ِ(، التلخيص اٜنبًن )ِٗٗ/ٔ"، كينظر: البدر اٞننًن )ضعيف
 (.ُُِّ( برقم )َِّ/ْ(، إركاء الغليل )ِِ/ٖ)

 (. َُْ(، اإليضاح ص)ُْٗ/ْينظر: اٜناكم الكبًن ) (ٓ)

 .يركل"( ِف )ـ(: "ك ٔ)

 ما ذكر من غور اٞناء قبل يـو القيامة إال زمـزأخرجو الفاكهي ِف أخبار مكة، باب  (ٕ)
عن الضحاؾ بن مزاحم "أف اهلل عز كجل يرفع (، كلفظو: ُُِٔ( برقم )ٔٔ، ُٔ/ِ)

، كتلقي األرض ما ِف بطنها من اٞنياه العذبة قبل يـو القيامة، كتغور اٞنياه غًن زمـز
ذىب كفضة، كجييء الرجل باٛنراب فيو الذىب كالفضة، فيقوؿ: من يقبل ىذا مين؟ 

 . فيقوؿ: لو أتيتين بو أمس قبلتو"

  .( طمس ِف )ـ(ُ)

 (. َُٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُُْ(، اإليضاح ص)ُِٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ِ)

 . زيادة من )ح، ظ، ـ( (ّ)
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ة لئلتباع، كقيل من رى كى زٍ ، كخيرج من باب اٜنى لف ديشي القهقر ما أمكن من غًن أ
 .(ُ)باب العمرة

كالطواؼ، كالعمرة أفضل منو على  (ّ)أف يكثر االعتمار (ِ)[لو]كيسٌن 
كأف يزكر اٞنواضع اٞنشهورة  ،ة عندنا سواء الغريب كاٞنستوطناألكجو، ككذا الصبل

، كأفضلها (ْ)نة ألىلها، كقد أكضحها النوكم ِف مناسكوكىي بيٌ  ،بالفضل ّنكة
 .-رضي اهلل عنها-/ب[ ٖٗ] (ٓ)بيت خدجية

 ،إف دل يكن قدمها قبل  يتوٌجو إذل زيارة قرب النِب)عليو أف(  (ُ)مث يتأكد
كينوم معها  ،سنة لكل أحد ِف كل كقت (ِ)كىي/، كىو األفضل حيث أمكنو

                                 
 (. ّْٗ/ُ( إخبلص الناكم )ُُْ(، اإليضاح ص)ُِٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ُ)

  اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل.( ما بٌن ِ)

 .( زيادة ِف )ـ(: "من االعتمار"ّ)

 (. ْْْينظر: حاشية اإليضاح ص) (ْ)

زكج ، عزل القرشية األسديٌةىي: أـ اٞنؤمنٌن، خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد ال (ٓ)
منها كلده   كلد لو ، كىي أكؿ زكجة تزكجها رسوؿ اهلل ، تكىن أـ ىند، النِب 

على اإلطبلؽ،  من الرجاؿ كالنساء أكؿ من آمن بالنِب ، كىي كلهم حاشا إبراىيم
كفاة كأِب طالب ِف كفاهتا ك  فقيل: -رضي اهلل عنها–آزرتو، كاختلف ِف كفاهتا كنصرتو ك 

: ماتت قبل اٟنجرة بثبلث سنٌن على الصحيح، كقيل بأربع، كقيل كقيلعاـ كاحد، 
 ، كقيل غًن ذلك.ِنمس

(، اإلصابة ُُٕٖ/ْ(، االستيعاب )ََِّ/ٔينظر: معرفة الصحابة ألِب نعيم )     
(ٖ/ٗٗ .) 

: )أنو يستحضر شرؼ اٞندينة...... أف ىنا ١نلها التأخًن، كىي فقرة زيادة صلِف األ (ُ)
 يأيت. سكأنو يراه( ك   يرجع ٣نلوء القلب من ىيبتو 

 .[ /ـ/إٔٓ( هناية ]ِ)
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كليكثر ِف  ،إليو كالصبلة فيو (ُ)[الرحل] كشدٌ  التقرب بالسفر إذل مسجد النِب 
طريقو من الصبلة كالتسليم عليو ال سيما كلما قرب من اٞندينة خصوصا إذا رأل 

 .ِف أف يقبل زيارتو كينفعو ُّا (ِ)ع إذل اهلل تعاذلِف التضرٌ  ذحينئكيبالغ  ،أشجارىا
]أنو يستحضر شرؼ اٞندينة كمن  ثيابو كيغتسل قبل دخولو كيلبس أنظف

 كمطلقا عند مالك  ،(ّ)ا أفضل األرض بعد مكة عندناكأهنٌ  ،تشرفت بو
كأنو   ؿ دخوٟنا إذل أف يرجع ٣نلوء القلب من ىيبتو يكن من أكٌ كل ،(ْ)كآخرين

 .(ٔ)/(ٓ)يراه[
مث يدخل اٞنسجد قبل من الباب اٞنعركؼ اآلف بباب جربيل فيقصد 

 .من فيوالذم فيها كتيا فيها ٓنية اٞنسجد ّنحرابو  (ٕ)يصلي ،الركضة
٥نو أربع  كيبعد عنو ،ر القبلةبكيستد ،مث يأيت القرب الشريف فيستقبل رأسو

فارغ القلب من  ،أذرع كيقف ناظرا إذل أسفل ما يستقبلو من مقاـ اٟنيبة كاإلجبلؿ
 ،م من غًن رفع صوتكيسلٌ  ،را حرمة من ىو ُنضرتومتذكٌ  /أ[ عبلئق الدنياٗٗ]

 .كما أمكنو من خصائصو كالثناء عليو كمدحو، ذاكرا أكصافو 
ـ ككرٌ   لى أِب بكرم عصوب ديينو قدر ذراع فيسلٌ  (ُ)مث يتأخر )إذل(

                                 
 ِف األصل: "الرحلة".( ُ)
  .( سقط ِف )ظ( )ح(ِ)

 (. ِّٕ/ِ(، مغين احملتاج )ِّٕ/ٖينظر: اَّموع ) (ّ)

 (.َُْ/ِ(، حاشية العدكم على كفاية الطالب الرباين )ِِْ/ٖينظر: االستذكار ) (ْ)

 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل، كذلك ألهنا تقدمت ِف الصفحة اليت قبلها. ٓ)
 . /ب/ظ[ِْٗهناية ]( ٔ)
 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "ليصلي"ٕ)

  .( سقط ِف )ح(ُ)
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كرأسو عند منكب ، ٗنيل صفاتو كصدقو كنصرتو لرسوؿ اهلل  ذاكران  ،كجهو
 .(ُ)(رسوؿ اهلل )

ِف  ما مرٌ ( ِ)و ٥نو[ل]ذاكرا  ،م على عمرسلٌ يمث يتأخر قدر ذراع آخر ف
بو ِف  (ّ)كيتوسل مث يرجع إذل موقفو األكؿ قبالة كجو رسوؿ اهلل  ،أِب بكر 

جهده ك كخضوعو  ػلوكيزيد من ذلك كمن تذلٌ  ،وتشفع بو إذل ربٌ كيس ،نفسو حقٌ 
كنيل اٞنآرب  ،تاٌل ك١نو الزٌ  ،ىو ينبوع قضاء اٜناجات فإف ذلك احمللٌ  ؛كطاقتو

 .كٓنقيق اٞنطالب
ال سيما مشائخو ككالديو ككل -مث يستقبل القبلة كيدعو لنفسو كمن شاء 

 (ُ)/يتصدؽ على جًنانو أف  كيستحبٌ  -من أسدل إليو خًنا كلسائر اٞنسلمٌن

كأف يأيت البقيع كسائر اٞنشاىد كاآلثار  ،ٟنم حرمة اٛنوار على أم حاؿ كانوا فإفٌ 

                                 
 .( طمس ِف )ـ(ُ)

 ."ٜنق: "األصل( ِف ِ)

ب بو كسلت إذل رِب كسيلة، أم: عملت عمبل أتقرٌ : التقرب، يقاؿ: التوسل ِف اللغة (ّ)
 .كتوسلت إذل فبلف بكتاب أك قرابة، أم: تقربت بو إليو إليو.

 لو تعريفاف:كِف االصطبلح،      
 األكؿ: تعريف عاـ: كىو التقرب إذل اهلل تعاذل بفعل اٞنأمورات كترؾ احملرمات.     

الثاين: تعريف خاص بباب الدعاء: كىو أف يذكر الداعي ِف دعائو ما يرجو أف يكوف      
. فمن التوٌسل ما ىو سببان ِف قبوؿ دعائو، أك أف يطلب من عبد صاحل أف يدعو لو

 مشركع، كمنو ما ىو ٣ننوع.
( مادة )ك س ؿ(، الصواعق ُُْٖ/ٓ(، الصحاح )ِٖٗ/ٕينظر: كتاب العٌن )     

 (.  َْٗ(، تسهيل العقيدة اإلسبلمية ص)ُّهابية ص)اٞنرسلة الش

  .[ /ـ/بٕٓ( هناية ]ُ)



هـ(479اإليذاد تششح اإلسشاد نهعاليح اتن حجش اهليتًي )خ:    

 

 

432 

/ب[ فليعتمد ِف ذلك على ٗٗاٞنأثورة باٞندينة كىي مشهورة عند كثًن من أىلها ]
كيودع اٞنسجد  ،كليتوضأ من تلك اآلبار كيغتسل كيشرب ،كدينو (ُ)/من يثق بعلمو
 ،كيعـز على ترؾ كل زلة كذنب إذل اٞنمات ،(ِ)ذىابو منو بركعتٌن الشريف عند

 يسأؿ اهلل بو  ،ِف توفيقو لذلك ككفائو (ّ)كيتوسل َناه ذلك النِب الكرًن
 آمٌن. ،(ْ)ذلك

                                 

 /ب/ح[.ََّهناية ] (ُ)
 (.َٖٓينظر: حاشية اإليضاح ص) (ِ)

الصحيح من أقواؿ العلماء أف التوٌسل َناه الشخص ٣ننوع. ينظر: ٠نموع الفتاكل  (ّ)
دة الطحاكية (، شرح العقيَّٗ(، قاعدة جليلة ِف التوسل كالوسيلة ص)ّٖ/ِٕ)

 ( كما بعدىا. ِْ(، التوسل، أنواعو كأحكامو، لؤللباين ص)ُُِص)

(، الغرر البهية ِِٕ/ٖ(، اَّموع )ّٕٕ/ْ(، البياف )ِِْ/ُينظر: اٞنهذب ) (ْ)
 (. ُّٗ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٖ/ِ(، مغين احملتاج )ّّٕ/ِ)



 انفهاسس
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 فصم فيًا حشو تسثة اإلحشاو ونىاحقه
ما يلبس احملـر  خبار الصحيحة كخرب ))سئل النِب األصل ِف ذلك األ( و)

كال العمائم كال السراكيبلت كال الربانس كال ( ُ)(القمص)فقاؿ: ال يلبس  من الثياب
كال  ،بٌنأسفل من الكع (ِ)[كليقطعهما] فليلبس اٝنفٌن إال أحدا ال جيد نعلٌٍن  ،اٝنفاؼ

كال تنتقب اٞنرأة كال تلبس  ،(ْ)أك كرس (ّ)يلبس شيئا من الثياب شيئا مسو زعفراف
ألنو ١نصور ِنبلؼ ما يلبس كإف كاف ىو  ؛ا ال يلبسكإَّنا كقع عمٌ  (ٓ)القفازين((

 ،ا ال يلبسعلى أنو كاف ينبغي السؤاؿ عمٌ ( ٔ)كتنبيهان  ،إذ األصل اإلباحة ؛اٞنسؤكؿ عنو
هنى ))ككخرب  ،(ٕ)اٛنواب ما حيصل اٞنقصود كإف دل يطابق السؤاؿ صرحيان كأف اٞنعترب ِف 

كاٝنفٌن إال أف ال جيد  ،كالسراكيبلت ،(ٖ)كاألقبية ،عن لبس القميص النِب 
 اء اٜنرٌ /أ[ سو ََُعلى الذكر كغًنه من امرأة )أك خنثى ] (حـر) (ٗ)((النعلٌن
)أك  (لبس قفازين)أك مقيد ُنج أك عمرة أك ُّما ( ُُ))مطلق( (بإحراـ) (َُ)كغًنه(

                                 
 .( ِف )ح( )ـ(: "القميص"ُ)

 ."( ِف األصل: "فليقطعهما كلقطعهاِ)

: نبات بصلي معمر، من الفصيلة السوسنية، منو أنواع برية كنوع صبغي طِب مشهور، الزعفراف (ّ)
 (.ّْٗ/ُ(، اٞنعجم الوسيط )َِِ/ّكىو من الطيب. ينظر: هتذيب اللغة )

(، النهاية ِف غريب ٖٖٗ/ّلصحاح ): نبت أصفر يكوف باليمن، يصبغ بو. ينظر: االورس (ْ)
 (.ُّٕ/ٓاٜنديث كاألثر )

أخرجو البخارم ِف صحيحو، ِف كتاب اٜنج، باب ما ينهى من الطيب للمحـر كاحملرمة  (ٓ)
 رضي اهلل عنهما. -( من حديث ابن عمر ُّٖٖ( برقم )ُٓ/ّ)

 .( ِف )ـ(: "بينهما"ٔ)

 (. ِِٗ/ِ(، مغين احملتاج )َْٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٕ)

. يقاؿ: تقٌببت قىباء: ضيق من ثياب العجم : ٗنع قىباء، كىو الذم يلبس، كىو ثوباألقبية( ٖ)
 إذا لبستو.

 (،ِْٕ(، ٢نتار الصحاح ص)َُٕ/ِينظر: مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار )      

( َّٔٗ( برقم )ٕٗ/ٓ) من الثياب باب ما يلبس احملـرأخرجو البيهقي ِف السنن الكربل،  (ٗ)
 رضي اهلل عنهما. -من حديث ابن عمر 

  .( طمس ِف )ـ(َُ)

 .كِف )ح(: "مطلقان" ،ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل (ُُ)
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بالنسبة لغًن الذكر ( ِ)القفاز ن؛ كألفٌ الكفٌٍن أك أحدَها؛ للخربيٍ  (ُ)أحدَها ِف(
إذ ىو شيء يعمل  ؛ٜنيتو (ْ)عضو ليس بعورة فأشبو خف الرجل كخريطة( ّ))ملبوس(

تلبسو اٞنرأة ِف  (ٕ)/(ٔ)ن من )الربد(على الساعديٍ  (ٓ)رلو أزاريلليدين حيشى بقطن كيكوف 
كلكونو ملبوس  ؛(َُ)كغًنَها( ٗ)(كرر كاٞنز )( ٖ)[احملشوٌ ]ما يشمل  :كمراد الفقهاء ،يديها

كأٜنقت  ،هابل النظر على اٝنبلؼ اآليت فيو فارؽ خفٌ  ،عضو غًن عورة كالصبلة
نظر يدىا ال  حيلٌ " :قالوا ألف ٗنعان  ؛لك احتياطان اٜنرة ِف ذ (ُِ))رجل(ػػػة بػمى األى  (ُُ)جل()رً 

و ملبوس عضو ليس ألنٌ  )كإَّنا حيـر عليها اٝنفٌ  ،نظًن ما يأيت ِف رأسها( "،رجلها
 مٍّ كي كخرج بو سرت يد اٞنرأة بغًنه كى ، (ُّ)العورة بالنسبة إذل صبلهتا( :اٞنراد ألفٌ  ؛بعورة

فيجوز ٟنا ٗنيع  ،(ُٔ)حو الشيخافكما صحٌ   ،كغًنه( ُٓ)(شدان )ها عليها تلف (ُْ)كخرقة/

                                 
  .( طمس ِف )ـ(ُ)

 .( ِف )ظ(: "كأف القفازا"ِ)

  .( طمس ِف )ـ(ّ)

(، معجم ِِٖ/ ُ: كعاء من جلد أك ٥نوه يشد على ما فيو. ينظر: اٞنعجم الوسيط )اٝنريطة (ْ)
 (.ُٓٗ)صلغة الفقهاء 

 .( ِف )ح(: "تزر" كِف )ظ(: "يزرء"ٓ)

 ، كِف )ظ(: "اليد".( كِف )ح(: "الرب"ٔ)

 . /أ/ظ[ِٓٗهناية ]( ٕ)
  زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٖ)

 .زدر"( ِف )ح(: "أك اٞنٗ)

 (. ِّٗ/ِ(، مغين احملتاج )َٓٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّْٕ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (َُ)

  .( ما بٌن القوسٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ظ(ُُ)

  .( ما بٌن القوسٌن سقط ِف األصل كما أثبت من )ظ(ُِ)

  .( سقط ِف )ظ( )ح( )ـ(ُّ)

  .[ /ـ/أٖٓ( هناية ]ُْ)

 ."( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "بشدُٓ)

(، حاشية اٛنمل ّّّ/ّ(، هناية احملتاج )ِّٔ/ٕ(، اَّموع )ْٓٓ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ُٔ)
(ِ/َٓٓ .) 
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ٞنشقة االحرتاز عنو  ؛ك٥نوه (ِ)كإف دل حيتج إليو ٝنضاب ،(ُ)نتو ِف اٜناشيةذلك كما بيٌ 
اٝنرقة   كالرجل مثلها ِف لفٌ  ،كىي غًن موجودة ىنا ،كألف علة ٓنرًن القفاز عليها ما مرٌ 

 .نتو مثىٌ كما بيٌ 
كلو أمة دكف بقية بدهنا  (امرأةمن وجو ) كإف قلٌ ( ستر شيء)حـر باإلحراـ  (و)

هنى النساء ِف إحرامهن عن  أنو )) ٞنا صحٌ  ؛(ّ)فلها سرته ّنخيط كغًنه كما ِف اَّموع
 تٍ لك ما أحبٌ بعد ذ (ٓ)لبستكل)) :مث قاؿ (ْ)((كالزعفراف من ثياب النقاب كما مٌسو الورس

/ب[ أك سراكيل أك ََُ] أك حرير أك حليٌ ( ٔ)أك خزٌ من ألواف الثياب من معصفر 
 .(ٕ)((خفٌ 

ى معو كغًن اٞنخيط ال يتأتٌ  ،ألهنا أكذل بالسرت ؛السرت باٞنخيط دكف الرجل اٟن كحلٌ 
اإلمبلء على  كنصٌ  ،(ٖ)كٟنذا لو اجتمعا على السرت قدمت ؛األمن من الكشف كاٞنخيط

                                 
 (. ُِٕينظر: حاشية اإليضاح ص) (ُ)

 .( ِف )ظ(: "اٝنطاب إليو"ِ)

 (. َِٓ/ٖاَّموع ) (ّ)

( ْْٕ/ٖ(، كأ٘ند ِف مسنده )ُِّْٔ( برقم )ِْٖ/ّأخرجو ابن أِب شيبة ِف مصنفو ) (ْ)
( برقم ُٔٔ/ِ(، كأبو داكد ِف سننو، ِف كتاب اٞنناسك، باب ما يلبس احملـر )ْٖٖٔقم )بر 
حديث صحيح "ىذا  ( كقاؿ:ُٖٖٕ( برقم )ُٔٔ/ُ(، كاٜناكم ِف اٞنستدرؾ )ُِٕٖ)

( من حديث ابن عمر َْٓٗ( برقم )ْٕ/ٓ"، كالبيهقي ِف السنن الكربل )على شرط مسلم
 رضي اهلل عنهما. -

 .يلبسن"( ِف )ـ(: "كلٓ)

(، ُْْالثوب اٞنتخذ من كبره خزا. ينظر: اٞنغرب ِف ترتيب اٞنعرب ) اٝنز: اسم دابة، مث ٚني (ٔ)
 (.ُٖٔ/ُاٞنصباح اٞننًن ِف غريب الشرح الكبًن )

(، ُِٕٖ( برقم )ُٔٔ/ِأخرجو أبو داكد ِف سننو، ِف كتاب اٞنناسك، باب ما يلبس احملـر ) (ٕ)
حديث صحيح على شرط "ىذا  ( كقاؿ:ُٖٖٕ( برقم )ُٔٔ/ُكم ِف اٞنستدرؾ )كاٜنا 

رضي -( من حديث ابن عمر َْٓٗ( برقم )ْٕ/ٓ"، كالبيهقي ِف السنن الكربل )مسلم
 اهلل عنهما.

 (. إسناده حسن صحيح(: )َُّٔ( برقم )َٗ/ٔقاؿ الشيخ األلباين ِف صحيح أِب داكد )  

 (. َٔٓ/ُ، أسىن اٞنطالب )(َّْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٖ)
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على ( ْ)٘نلو األصحاب على )أنو(( ّ)(فديةباٞنخيط ) (ِ)[هايد]يسرت ( ُ)ب )ِف(أنو جي
( غير ما)كالتأكد ك١نل حرمة سرت بعض كجهها ما إذا كاف ذلك البعض  ،كجو الندب
إذ  ؛ك٥نو العنق ٣نا جاكز الوجو كما أفاده من زيادتو ،للرأس (الحتياط)؛ (ٓ)سرت )منها(

أك ِف اٛنملة حَّت ال يرد سرته  ،(ٖ)الواجب أم ِف الصبلة (ٕ)ديكن استيعاب سرتة (ٔ))ال(
قدر يسًن  (َُ)ال )سرت(إفيها ( ٗ)فإنو غًن كاجب مع أنو جيوز ٟنا استيعاب سرته ؛ِف اٝنلوة

احملافظة على   (ُُ)لكونو عورة أكذل من ؛كاحملافظة على سرته بكمالو ،٣نا يليو من الوجو
 ،ألف رأسها ليس بعورة ؛مة ال تسرت ذلككقضيتو أف األ ،كشف ذلك القدر من الوجو

ح ِف اَّموع ِنبلفو لكن صرٌ  ،(ُّ)الشارح (ُِ)/كىو ما جـز بو ِف اإلسعاد كراتضاه
كىو  (ُْ)كعبارتو ما ذكر ِف إحراـ اٞنرأة كلبسها دل يفرقوا فيو بٌن )األمة كاٜنرة(

 .(ُٓ)اٞنذىب
ِف اٞنبعضة القاضي أبو الطيب فحكى كجها أف األمة كالرجل ككجهٌن  شذٌ ك 

                                 
 ( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصل. ُ)

 ."بدهنا(: "ح، ظ)ك األصل ( ِفِ)

 ."قدمو: "األصل( ِف ّ)

  .( سقط ِف )ح(ْ)

  .( سقط ِف )ح(ٓ)

  زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٔ)

 .( ِف )ـ(: "سرت"ٕ)

  (.ُّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ِٓٔ/ٖ(، اَّموع )ُّٔ/ِينظر: األـ ) (ٖ)

 .( ِف )ـ(: "سرت"ٗ)

 .( ِف )ـ( )ح(: "بسرت"َُ)

  .( طمس ِف )ـ(ُُ)

 /أ/ح[.َُّهناية ] (ُِ)
 ([. ّٕٗ/ُينظر: اإلسعاد ]ٓنقيق:عبد اهلل العقيل ) (ُّ)

 .( ِف )ح( )ظ( )ـ(: "اٜنرة كاألمو"ُْ)

 (. ِْٗ/ِ(، مغين احملتاج )َٔٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٔ/ٖينظر: اَّموع ) (ُٓ)
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/أ[ بالرأس حَّت َُُكعليو فيجاب بأف االعتناء ] ،انتهى ،(ُ)ىل ىي كاألمة أك كاٜنرة
كدل يقل أحد َنواز  ،ألف ٗنعا قالوا َنواز رؤية الوجو منها دكف الرأس ؛من األمة أكثر

عنو بنحو  (ّ)/كللمرأة أف ترخي على كجهها ثوبا متجافيان  ،(ِ)رؤية الرأس دكف الوجو
، فإف كقعت من غًن اختيار فأصاب كجهها (ْ)و(قت)ك  ف دل ٓنتج لذلك كحرٌ خشبة، كإ

كال يبعد جواز السرت مع الفدية حيث  ،(ٓ)كإال أٖنت ككجبت ،فبل فدية فإف رفعتو فوران 
 .(ٕ)نظر ١نـر إليها (ٔ)لدفع( تعٌن )طريقان 

 ،كالبياض الذم كراء األذف( رجل رأس)من  حـر بو سرت شيء كإف قلٌ  (و)
احملاذية ( ٖ)كشف ٗنيعو منو مع كشف جزء ٣نا حياذيو من سائر جوانب )الوجو(  فيجب

 ،ٞنن كىم فيو كليست األذف من الرأس خبلفان  ،الواجب إال بو كاجب إذ ما ال يتمٌ  ؛لو
ُنيث دل جيز اٞنسح عليو فهل حيـر سرته ىنا كما جيزئ  (ٗ)كلو جاكز شعر رأسو حده

ألف كجوب  ؛١نتمل كالذم يتجو الثاين (َُ)عليو )كل(تقصًنه أك ال كما ال جيزئ اٞنسح 
كالشعر نائب عنها كال ينوب عنها إال ما  ،منوط بالبشرة أصالة الكشف ىنا كاٞنسح مثىٌ 

باٞند من جهة نزكلو ِنبلؼ التقصًن فإنو  (ُِ)/إليها كىو ما ال خيرج عنها (ُُ)نسب

                                 
 (. ِْٗ/ِ(، مغين احملتاج )َٔٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٔ/ٖموع )ينظر: اَّ (ُ)

(، ُِٗ/ٗ(، البياف )ّٔ/ٗكمن ىؤالء: اٞناكردم كالعمراين كالنوكم، ينظر: اٜناكم الكبًن ) (ِ)
 (. ُّٗ/ُٔاَّموع )

  .[ /ـ/بٖٓ( هناية ]ّ)

 .( ِف ط )ح( )ـ(: "كقتنو"ْ)

 (. ِْٗ/ِاج )(، مغين احملتَٔٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ٓ)

 ( ِف )ـ(: طريق الدفع"ٔ)

 (. ّّّ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ٕ)

  .( سقط من )ح( )ـ(ٖ)

 .( ِف )ـ(: "حدىا"ٗ)
 .( سقط ِف ـَُ)

 .( ِف )ح( )ظ(: "ينسب"، كِف )ـ(: "نابت"ُُ)

 . /ب/ظ[ِٓٗهناية ]( ُِ)
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 (من أحدىما)سرت شيء  (ال)اٜنكم ّنطلق شعر الرأس  (ُ)منوط بالشعر أصالة )فأنيط(
فبل حيـر عليو إال  ،(ِ)كىذا من زيادتو ،مشكل (لخنثى)/ب[ كالرأس َُُأم الوجو ]

ككذا سرت الوجو كحده ّنخيط بناء على ما  ،سرتَها معا أك سرت بعض من كل منهما
 .(ّ)كْنب الفدية حينئذ لتيقن سرت ما ليس لو سرته ،يأيت من حرمتو فيو

 ،يندب أف ال يسترت باٞنخيط ٛنواز كونو رجبل" :وركِف اَّموع عن اٛنمه
 .(ٓ)"سرته بغًنه( ْ)(كديكنو)

ال خبلؼ أنا نأمره بالسرت كلبس )اٞنخيط كما نأمره " :كعن القاضي أِب الطيب
 انتهى.  ،(ٕ)"يسترت ِف صبلتو كاٞنرأة (ٔ)أف(

 ،القاضي كاٛنمهور (ٗ)على( طويبلن  اعرتاضان  (ٖ)كنقل األذرعي عن )السلمي
كحرمة  ،ككشف كجهو إذا اٞنغلب فيو حكم األنوثة ،حاصلو كجوب سرت رأسو كندبو

 ألنو كاجب أصلي ٜنقٌ  ؛كدل يراع ِف سرت الرأس ،سرت بدنو باٞنخيط رعاية ٛنانب اٜنظر

                                 
 .( ِف )ـ(: "كما نيط"ُ)

 (. َّْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ِ)

(، مغين َٔٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّْ/ُ(، إخبلص الناكم )ِْٔ/َّٕموع )ينظر: ا (ّ)
 (. ِٓٗ/ِاحملتاج )

 .( ِف ط: "ديكن"ْ)

 (. ِْٔ/ٕينظر: اَّموع ) (ٓ)

  .( طمس ِف )ـ(ٔ)

 (. ِٓٗ/ِ(، مغين احملتاج )َٔٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ِْٔ/ٕينظر: اَّموع ) (ٕ)

الفقيو  ن اٞنسلم بن ١نمد بن علي السلمي الدمشقيعلي ب ،أبو اٜنسن ،ٗناؿ اإلسبلـىو:  (ٖ)
كبرع ِف اٞنذىب  ،الفرضي تفقو على القاضي أِب اٞنظفر اٞنركزم مث على الفقيو نصر اٞنقدسي

توِف ِف ذم القعدة ، أحكاـ اٝنناثى :كتاب  دمشق، لوِف  حَّت أعاد للشيخ نصر كلـز الغزارل
 .كىو ساجد ِف صبلة الفجر ىػ(ّّٓ)سنة 

 (. َّٖ/ُ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ِّٓ/ٕينظر: طبقات الشافعية الكربل )     

  .( طمس ِف )ـ(ٗ)
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كلبس حيسن كما بينتو ِف اٜناشية ّنا  ،(ُ)كٓنرديو على احملـر عارض كاستحسنو، تعاذل اهلل
، كالقاضي إما (ِ)ِف لبس اٞنخيط فهو حيرمو اِف القاضي إالٌ كبلمو ال ين  حاصلو أفٌ 

و بالنسبة لئلحراـ ال يناِف كبلـ اٛنمهور؛ ألنٌ ( ْ)كأف كبلمهما، (ّ)جيوزه، أك يوجبو
كمن مث ُنث بعض اٞنتأخرين أنو لو  ،ككبلمهما بالنسبة لو كلوجوب السرت عن األجانب

/ فاٛنمهور كالقاضي  ، لبس اٞنخيطِف بغًن حضرهتم جاز لو كشف رأسو إالٌ  (ٓ)أحـر
كما ال فدية فيو   ،اٛنواز :كاألكجو ،كالسلمي حيرمو ،/أ[ كسرت الوجوَُِ] (ٔ)جيوزكنو
ألف مفسدة كشف البدف أعظم من لبس  ؛مع الشك (ٕ)كإَّنا كجب السرت بغًنه ،للشك
 .(ٖ)ٞنا قد يرتتب عليو من خشية ١نذكر من فتنة أك غًنىا ؛فاحتيط لو أكثر ،اٞنخيط

كأما ما ُنثو بعضهم من  ،أف حيصل ِف إحراـ كاحد كاٞنراد بسرتَها معا فيما مرٌ 
أنو لو سرت كاحدا ِف إحراـ اآلخر ِف إحراـ آخر لزمتو الفدية لتحقق سببها كإف جهل 

ِف ( ُِ)(كبلمهم ىنا صريح (ُُ))بل()  (َُ)كما بينتو ِف اٜناشية (ٗ)عينو )ففيو نظر(
 (ُْ)ِف العرؼ( ُّ)(يعدّ )لو ( بمالؽ)من الرجل كاٞنرأة كاٝننثى  رٌ كإَّنا حيـر سرت ما م ،هردٌ 

                                 
 (. ّّٖ/ِ(، الغرر البهية )َٕٓ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (ُ)

 (.ُٕٔ)ينظر: حاشية اإليضاح ص (ِ)

 .( ِف )ح(: "يوجيو"ّ)

 .( ِف )ظ(: "كبلَها"ْ)

 .[ /ـ/أٗٓ( هناية ]ٓ)

 .( ِف األصل: "جيوز كبو"ٔ)

 .( ِف )ح(: "لغًنه"ٕ)
 (. ُٕٔينظر: حاشية اإليضاح ص) (ٖ)

 .( سقط ِف )ـ(، كِف )ظ(: "فيو نظر"ٗ)

 (. ُٕٓحاشية اإليضاح ص) (َُ)

 .( ِف )ظ( )ح(: "بل"ُُ)

  .( سقط من )ـ(ُِ)

 .)ح(: "بعد" ( ِفُّ)

 على ينظر: اٞنطلع بالقبوؿ. الطبائع كتلقتو العقوؿ بشهادة ما استقرت عليو النفوس العيرؼ: (ُْ)
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 ،كمرىم (كطين)كذلك  ،أك ال (ّ)/(ِ)معتادا كاف كقلنسوة (ُ)كإف دل حيط )بو( (ساتراً )
  كدل يكن عريضان  ،ه بوشدٌ ( خيط)ال سرته بنحو ، للخرب السابق (ْ)كحناء ثخٌن

كضعها على رأسو ال يقصد السرت  وفقكأم ١نموؿ   ،بكسر أكلو (حمل)كال  ،كالعصابة
٥نو القفو لو  ككاضح أفٌ  ،اٜنرمة توكقضي (ٔ)موفالفدية كما جـز بو ٗنع متقدٌ ( ٓ)كإال لزمو

اسرتخى على رأسو ُنيث صار كالقلنسوة كدل يكن فيو )شيء حيمل أنو حيـر كْنب فيو 
وَهو كبلـ فإف انتفى شرط ٣نا ذكر دل حيـر خبلفا ٞنا ي( ٕ)الفدية كإف يقصد سرته(

، (َُ)كلنب كعسل رقيقات ءكلو كدر أك طٌن كحنا ،فيو (ٗ))غطس( (وماء)، (ٖ)ياألذرع
 ./ب[ السرت بذلك فيما يظهرَُِو أك قصد ]بو كإف مسٌ  كىودج استظلٌ 

د كفارؽ ٥نو القفو بأف تلك بقصد السرت ُّا عرفا ِنبلؼ ىذه ك٥نوىا كتوسٌ 
كإف قصد  ،غًنه (ُُ)بنحو عود بيده أك يد عورفعمامة كسرته ّنا ال يبلقيو كاف  كسادة أك

                                 
 (.ِٕ)ص الدقيقة كالتعريفات األنيقة (، اٜندكدُّٔ)ص اٞنقنع ألفاظ

  .( ما بٌن اٞنعقوفتٌن ساقط من األصلُ)

، كفيها لغات أخرل: ىي نوع من -بفتح القاؼ كالواك كسكوف النوف كضم السٌن- القلنسوة (ِ)
(، معجم لغة ْٕٓ/ِمبلبس الرأس، تكوف على ىيئات متعددة. ينظر: اٞنعجم الوسيط )

 (.ّٗٔ)صالفقهاء 

 /ب/ح[.َُّهناية ] (ّ)
(، ٗ)صنظر: طلبة الطلبة ِف االصطبلحات الفقهية : ىو الغليظ، خبلؼ الرقيق. يالثخٌن (ْ)

  (.ُّٓ)صمعجم لغة الفقهاء 

 .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "لزمتو"ٓ)

 (.ِّّٗ/ِ(، مغين احملتاج )ّّٗ/ِكالفوراين كغًنه، ينظر: الغرر البهية )  (ٔ)

 زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ٕ)

 (. َّّ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ٖ)

 .( ِف األصل: "عطش"ٗ)

 . )ح(: "رقيقاف" كِف )ظ(: "رفيعاف"( ِفَُ)

 .( ِف )ح(: "بيده"ُُ)



 انفهاسس
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بثوب حَّت  سرت من اٜنرٌ  كصٌح أنو  ،(ِ)ساتران  ألف ذلك ال يعدٌ  ؛(ُ)السرت فيما يظهر
كال يناِف ذلك ما ِف اَّموع من أف األفضل يركز الرجل للشمس  ،(ّ)ٗنرة العقبة ىرم

 .حيث ال ضرر
 (ٖ)/ساترا (ٕ)٥نو اٞناء الكدر ا عدٌ كإَّن، (ٔ)، أم كاٝننثى(ٓ)للمرأة )آكد( (ْ)كالسرت

 ،كىنا على الساتر العرِفٌ  ،إدراؾ لوف البشرة (ٗ)ألف اٞندار مث على ما )منع( ؛ِف الصبلة
بعضهم  (َُ)فاندفع ما يوَهو ،كاف السرت بالزجاج ىنا كغًنه  فإف دل دينع إدراكها كمن مثىَّ 

ق الذم حيكي البشرة ال يضٌر كما بناه عليو من أف الساتر الرقي، (ُُ)من إجياب البابٌن
ِف  (ُٓ)[على ما]كال تعويل  ،(ُْ)تصريح اإلماـ ىنا أنو يضرٌ  أيضان  (ُّ)/(ُِ)ىنا يرده

 .ضعفو( ُٕ)يقتضي(٣نا  (ُٔ)ائيشنكت )الن
                                 

 .( زيادة ِف )ـ(: "يظهر نظًن ما مر"ُ)

(، إخبلص ُِِ(، كفاية األخيار ص)ِِٓ/ٕ(، اَّموع )ّّْ/ٕينظر: فتح العزيز ) (ِ)
 (. َّْ/ُالناكم )

 سبق ٔنرجيو.  (ّ)

 .( ِف )ظ(: "السرتة"ْ)

  .( سقط ِف )ح( )ظ(ٓ)

 (. َٓٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )ُُٕ/ٖموع )ينظر: اَّ (ٔ)

  (، مادة )ؾ د ر(.َّٖ/ِ(، الصحاح )ِّٓ/ٓالكدر: نقيض الصفاء. ينظر: كتاب العٌن )( ٕ)
 . /أ/ظ[ِٔٗهناية ]( ٖ)
 .( ِف )ظ(: "دينع"ٗ)

 .( ِف )ظ(: "توىم"َُ)

 . (َّّ/ّ(، هناية احملتاج )َٓٓ/ُ(، أسىن اٞنطالب )َّْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ُُ)

  .( ِف )ظ( )ح( )ـ(: "كيرده"ُِ)

 /ب/ـ[.ٗٓهناية ] (ُّ)
 (. ُُٗ/ِينظر: هناية اٞنطلب ) (ُْ)

  زيادة من )ح، ظ، ـ(. (ُٓ)

 ،أ٘ند بن عمر بن أ٘ند بن أ٘ند بن مهدم اٞنصرم النشائيىو: أبو العباس، كماؿ الدين،  (ُٔ)
ٚنع من اٜنافظ  ، كلد ِف ذم القعدة سنة إحدل كتسعٌن كستمائة ،خطيب جامع اٝنطًنم

، كنكت النسائي، كاإلبريز كغًنىا، اٞننتقى و:تصانيف، كرضي الدين كٗناعة، من الدمياطي
 من اٟنجرة. توِف ِف صفر سنة سبع كٙنسٌن كسبعمائة

  (.ُّ/ّينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )     

 .( سقط من )ـ(ُٕ)
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 ؛ِنبلفو ِف البدف ،خرقة على جرح برأسو لزمتو الفدية كإف دل يعقدىا دٌ شكلو 
كعبارتو اٞنفيدة الستول رأس  ،البدف ِنبلؼ ،ألف الرأس ال فرؽ فيو بٌن اٞنخيط كغًنه

، كأنو ال فرؽ بٌن (ُ)فان رٍ عي  ساتران  ككونو يعدٌ  ،ككجو اٞنرأة ِف اعتبار مبلقاة الساتر ،الرجل
ِف ٗنيع  (ْ)[فهماِنبل] (ّ)ا[يهامهإل]/أ[ َُّ] (ِ)البعض كالكل أكذل من عبارة أصلو

كخرب  ،(ٔ)ع الصحابةكعليو إٗنا  ،(ٓ)عبارهتما أف للرجل سرت كجهو فهمتأو  ،ذلك
وي تٍ صى قى مسلم ِف الذم كى 

 .(ٖ)((ال ٔنٌمركا رأسو كال كجهو))و ناقتي  (ٕ)
 .(ٗ)من بعض الركاة مه ىٍ ذكر الوجو فيو كى  :قاؿ السهيلي

لتحقق كشف  ؛جوىو ١نموؿ على ما جيب كشفو من الو " :كقاؿ ِف الشامل
 .(ُُ)((ٙنركا كجهو كال ٔنمركا رأسو)) :كصحٌ . (َُ)"الرأس

                                 
 (.َّّ/ّينظر: هناية احملتاج ) (ُ)

 (. ِْٗينظر: اٜناكم الصغًن ص) (ِ)

 ِف األصل: "إليهامو".  (ّ)

 .فهما"ال: "ِناألصل ك )ح، ظ(( ِف ْ)

 (. ِْٗ(، اٜناكم الصغًن ص)َّْ/ُينظر: إخبلص الناكم ) (ٓ)

 (. ِٖٔ/ٕينظر: اَّموع ) (ٔ)

الواك كالقاؼ (: "ُّّ/ٔ: مأخوذة من الوقص، قاؿ ابن فارس ِف معجم اٞنقاييس )كقصتو (ٕ)
". منو الوقص: دؽ العنق، كقصت عنقو فهي موقوصة ،كالصاد: كلمة تدؿ على كسر شيء

 (.ُِْ/ٓكينظر: النهاية ِف غريب اٜنديث كاألثر )

( برقم ٖٔٔ/ِ) مات باب ما يفعل باحملـر إذاأخرجو مسلم ِف صحيحو ِف كتاب اٜنج،  (ٖ)
 . -رضي اهلل عنها-( من حديث ابن عباس َُِٔ)

(، حاشية ُّّ/ّ(، هناية احملتاج )َّْ/ُكبو قاؿ البيهقي، ينظر: حاشية الرملي الكبًن ) (ٗ)
 (. َِٓ/ِاٛنمل )

 (. ُّّ/ّ(، هناية احملتاج )َّْ/ُينظر: أسىن اٞنطالب ) (َُ)

(، كِف السنن الكربل ُْٗٓ( برقم )ُٕٓ/ِأخرجو البيهقي ِف السنن الكربل ) (ُُ)
عن سعيد بن جبًن عن ابن  ،من حديث إبراىيم ابن أِب حرة( ْٖٔٔ( برقم )ُٓٓ/ّ)

 رضي اهلل عنهما.- عباس
 (.ُّّ/ّ(، كالرملي ِف هناية احملتاج )ْْٔ/ِٕف فتح العزيز ) -ر٘نو اهلل-كأكرده الرافعي      
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بو أو ببعضو  (يطحبم)أو عضو منو  [يديو]حـر على الرجل بو سَب  (و) 
وقفاز  كقميص وخفّ  (بخياطة))بْب أف( يكوف إحاطتو  ؛من أحاط با٤بهملة

نوع  :اللبد على نوعْب إذ ؛أو لزوؽ( ٕ)كجبة لبد( وعقد) (ٔ)كدرع (نسجو )
وكتاف  (ٖ)[طن]قمن  خذوسواء ُب ذلك ا٤بتّ  ،ونوع ملزؽ بعضو ببعض ،معقود
أو  ،ٯبمع بو الرداء عليو مسلةبلؿ أو ٖب (وشبك) ،للخرب السابق ؛(ٗ)وغّبىا

 (ٙ)من قوؿ اإلمبلء وتابعوه لو زر أخذاً  ؛(٘)وىذا من زيادتو ،األزرار على ساقو
البدف )يط ببعض وا٤ب، (ٜ()ٛ)[الفدية]ولزمتو  ،اطو ٓب ٯبزخأو  بشوكة( ٚ)إزاره

 .(ٕٔ)نمعُب القفازي( ٔٔ)؛ ألنو ُب((ٓٔ)(ةيَ حْ ككيس لِ )
بو  (ٗٔ))اللحية ُب مسمى البدف بأف ا٤براد( (ٖٔ)[ُب دخوؿ]ونظر الشارح 

                                 
 .( ُب )ظ(: "كزرع"ٔ)

 .( ُب )ظ(: "ليد"ٕ)

 .طن"ب: "األصل( ُب ٖ)

 (.ٖٖٔ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٜٕ/ٕتاج )(، مغِب احملٕ٘٘/ٚينظر: اجملموع ) (ٗ)

 (. ٖٔٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (٘)

 .( ُب ط: "زرر"ٙ)

 .( ُب )ـ(: "أزراره"ٚ)

 )ظ( )ح( )ـ(. زيادة من نسخة ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٛ)

(، اجملموع ٓ٘ٔ/ٗ(، البياف )ٖٔٛ/ٔ(، ا٤بهذب )ٜٜ/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٜ)
(ٚ/ٕٜٗ .) 

 ضاب اللحية. وذلك طريقة ٣ب (ٓٔ)

  .س ُب )ـ(و طمما بْب القوسْب م( ٔٔ)

 (. ٜٖٖ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٔٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (ٕٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٖٔ)

  .( طمس ُب )ـ(ٗٔ)
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مع أنو ٯبوز )سَبه ولو ٗبخيط كما  ،الرأس دخل الوجو ىإف كاف ما سو 
من ىذا منع سَبه ٗبخيط وال يلـز من ( ٕ)إال أف يوجد ،ظاىر إطبلقهم (ٔ)اقتضاه(

  .البدف ةكبقيجوازه بغّب ا٤بخيط جوازه با٤بخيط  
ألهنا معدودة  ؛/ب[ ٓب تدخل اللحيةٖٓٔوإف أريد بو ما نزؿ عن الوجو ]

 ،قد عربوا بالبدف وبالعضو :أف تقوؿ (ٖ)ولك ،ُب الوضوء من الوجو كما مرّ 
حكم الرأس والوجو واختبلؼ حكمهما من  (٘)/مواالعضو بعد أف قدّ  (ٗ)[نحوبو ]

وعلمنا  ،العضو و٫بوه ما عدا الوجو والرأسوغّبه، فعلمنا أف مرادىم بالبدف و  رِ كَ الذ  
 (ٛ)(التميز)العضو ُب ( ٚ)ا٤براد بو ما يشارؾ باللحية أفّ  (ٙ)من ٛبثيلهم لنحو العضو/
 .ر ذلك فالَبديد الذي ذكره غّب صحيحإذا تقرّ  ،عن متبوعو باسم خاص

ٯباب عنو بأف ا٤بتجو ىو ظاىر كبلمهم  ،من ىذا اْب( ٜ)وقولو إال أف يوجد
غّبه وما ذكروه ُب اللحية ال يؤخذ منو ما  (ٓٔ)نو ال فرؽ بْب سَبه ٗبخيط )أو(من أ

ا٤براد بو ظاىر بشرة ما بْب  فإفّ  ،ٖببلؼ الوجو ذكره ألهنا أشبهت العضو فيما مرّ 
إذ  ؛وليس ٫بو عضو ،وىذا ال يسمى عضوا ،الرأس وأسفل الذقن وما بْب األذنْب

                                 
  .( طمس ُب )ـ(ٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "يؤخذ"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "وذلك"ٖ)

 .نحو"ول: "األصل( ُب ٗ)

 /أ/ح[.ٕٖٓهناية ] (٘)
  .[ /ـ/أٓٙ( هناية ]ٙ)

 .( ُب )ح(: "شارؾ"ٚ)

 ( ُب )ـ(: "التمييز"ٛ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "يؤخذ"ٜ)
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "و"ٓٔ)
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  .لو (ٔ)ال ٛبيز
على ما تقع بو  منو ُب الوضوء ال ىنا بأف ا٤بدار ٍبَّ ىا عدّ  (ٕ)ويفرؽ بْب

وىنا على ما يقصد سَبه ٗبا يعمل على قدره وىي   ،واللحية كذلك ،ا٤بواجهة
  .بْب البابْب حٌب يستشكل أحدٮبا باآلخر( ٗ)٘بامع (ٖ)/كذلك فبل
ر خاصا توال فرؽ بْب كونو السا ،(ٙ)ردز من  (درع)٫بو ( ٘)ا٤بسنوج( و)

بعضو بعض البدف على وجو بف سَب أك  ،حية أواللال( ٚ)ككيسٗبحل السَب  
 ساقٍ  لف  )٫بو  ،وجو ٩بتنع( ٛ)ببعضو اآلخر )بعضو على((و) ،[ جائزأ/ٗٓٔ]
وإف ٓب يلف  ،عليو أو خيط (دقِ عُ ) على ساؽ نصفاً  ولفّ  ،و نصفْْب شقّ ( إزارــب

الشيخْب  وإف أوىم تعبّب ،(ٓٔ)فيما يظهر (ٜ)النصف اآلخر )على الساؽ اآلخر(
أي ( ال لبسو)وغّبٮبا بقو٥بم أو شقو نصفْب ولف كل نصف على ساؽ وعقده 

 .اإلزار فبل ٰبـر

                                 
 .( ُب )ـ(: "ٛبييز"ٔ)

 .( ُب )ظ(: "بأف"ٕ)

 . /ب/ظ[ٜٕٙهناية ]( ٖ)
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "جامع"ٗ)

 .( ُب )ح( : "ا٤بنسوخ"٘)

: قميص من حلقات من ا٢بديد متشابكة، يلبس وقاية من السبلح. ع الزرديةالدر  (ٙ)
 (.ٕٓٛ/  ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖ٘ٔ)صينظر: ٨بتار الصحاح 

 .( ُب )ح(: "كلينس"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "فيو"ٛ)

  .( سقط ُب )ـ(ٜ)

 (. ٙٓ٘/ٔينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

446 

بضم ا٢باء  ُحجزةأو ٫بوىا ُب ( ٗ)بكسر )التاء( (ٖ)(ةكّ بتِ ) (ٕ)عقده ((ٔ)ولو)
لكنو يكره كما قالو  ،(٘)اإلزار أي معقده ٢باجة إحكامو (زةفي حج)أي 
ولو مع عقد اإلزار ٢باجة ثوبو ٖببلؼ عقد اإلزار بأزرار  ه ٖبيطولو شدّ  ،(ٙ)ا٤بتوٕب

أف تقاربت وعقد الرداء كذلك وإف تباعدت وعقد طرُب ردائو ٖبيط  (ٛ)ُب عرى( ٚ)
فليس لو شيء منها لشبهة بالسراويل أو ا٤بخيط  ،أو دونو أو خلهما ٖببلؿ كما مرّ 

بأف األزرار ا٤بتباعدة فيما ذكر  (ٜ)من حيث استمساكو بنفسو وفارؽ اإلزار الرداء
يشبو العقد وىو فيو ٩بتنع لعدـ احتياجو إليو أي غالبا ٖببلؼ اإلزار ولو شد طرؼ 

ُب إزاره  (ٓٔ)إزاره ُب طرؼ ردائو من غّب عقد لكنو يكره وغرز ردائو )بو(
  .(ٖٔ)بو( ٕٔ()ٔٔ)والتوشح

                                 
 .(: "ولو كاف"( زيادة ُب )ظٔ)

 .( ُب )ـ(: "عقد"ٕ)

 .( ُب األصل: ببكو"، ُب )ظ(: "بدكة"ٖ)

 .( ُب األصل: "الباء"ٗ)

 (. ٜٕٗ(، ا٢باوي الصغّب ص)ٖٔٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (٘)

 (. ٙٓ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٙ٘/ٚينظر: اجملموع ) (ٙ)

 .( ُب )ح(: "بإزار"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "عراء"ٛ)

 ."( ُب )ظ(: "الزدٜ)

  .( سقط ُب )ظ( )ـ( ح(ٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "التوشيح"ٔٔ)

.: التوشح (ٕٔ)  إدخاؿ الثوب ٙبت إبطو األٲبن وإلقاؤه على منكبيو كاحملـر
 (.ٕٛٓ/ٚ(، تاج العروس )ٖٔٔينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص)  

 (. ٙٓ٘/ٔطالب )(، أسُب ا٤بٕ٘٘/ٚ(، اجملموع )ٖٙٔ/ٕينظر: األـ ) (ٖٔ)
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حيث ال إحاطة فيو وال  ءكقبا (ٔ)وسراويل )و٫بوٮبا( (بقميص وال ارتداءٌ )
/ب[ لبسا ٗٓٔ]( ٗ)؛ ألنو ليس/(ٖ)توإف لفو عليو طاقا ءةعبا بنحو( ٕ)التحاؼ

 ؛ا٣بف (ٚ)(اقي)ببأو أدخل رجليو  (ٙ)(رؽ)من  (٘)ق[ملف]زر بإزار عادة كما لو اتّ 
ٖببلؼ ا٢بنث  (ٜ)إذ بو ٰبصل الَبفو ؛يعتاد (ٛ) ملبوس )ما( ألف العادة ُب كلّ 

و٫بوه  باءالق يشَبط إدخاؿ اليد ُب كمّ ٓب  لوجود اسم اللبس ومن ٍَب   (ٓٔ))بو(
 ،عليو وىو مضطجع (ٕٔ)يةجأو فر  ءقبا ءأو طاؿ وٓب ٰبـر إلقا (ٔٔ)لزمن(ا قصر)

ولو أدخل  ،يد أمرز ٓب يستمسك عليو إال ٗب( ٖٔ)(قعدوكاف ٕبيث لو قاـ أو )

                                 
  .( ُب )ـ(: "٫بوىا" وسقط ُب )ح(ٔ)

 .( ُب )ح(: "إلتحاؽ"ٕ)

وطوؽ كل شيء ما استدار  ،وجعلتو طوقَ  إذا قتو الشيءَ طوّ ، يقاؿ: ( ُب )ـ(: "طافات"ٖ)
 (.ٖٔٛ/ ٕ)ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب . ينظر: بو

 .[/ـ/بٓٙ( هناية ]ٗ)

 .( ُب )ـ( )ظ( )ح(: "ملفق"٘)

 .( ُب )ـ( )ظ( )ح(: "رقع"ٙ)

 .( ُب )ـ(: "باقي"ٚ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ٗبا" وُب )ح(: ٤با"ٛ)

 مهمات على ينظر: التوقيف .العيش وسعة بالنعمة والتمتع إراحة النفس: الَبفو (ٜ)
 (.ٜٙ)ص التعاريف

 .( ُب )ظ(:"فيو"ٓٔ)

 وا٤بثبت من النسخ. "فصل: "األصل( ُب ٔٔ)

ا٤بعجم الوسيط . يتزيا بو علماء الدين ،ثوب واسع طويل األكماـ :الفرجية (ٕٔ)
(ٕ/ٜٙٚ.) 

 وا٤بثبت ىو الصواب وا٤بوافق ٤با ُب هناية احملتاج. عد"ب" :األصل( ُب ٖٔ)
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  .(ٔ)إحدى رجليو إٔب قرار ا٣بف حـر ولزمتو الفدية
ح وباألوؿ صرّ  ،(ٕ)"غلط" :ؿ النوويقا"، ٯبوز وال فدية" :وقوؿ الصّبمي

ولو ببل -ولو  ،رجليو أو يديو (ٖ) وأ٢بق بو لبس السراويل أو القفاز ُب إحدىا٤بتوّٕب 
لف بوسطو عمامة يف أو  ،وا٤بنطقة (ٗ)افيوشد ٫بو ا٥بم ،تقليد ٫بو السيف -حاجة

وظاىر   ،كم قميص منفصل عنو  وأف يدخل يده ُب ،وأف يلبس ا٣باًب ،وال يعقدىا
  .(٘)ٕببوة أو غّبىا ءكبلمهم جواز االحتبا

ة، اَحّر أو برد أو مداو  منو ٢باجة من ٫بو( ٙ)ٗبا منع( سترٌ )أي احملـر  (ولو)
قمل، أو  (ٛ)ة[كثر ]من ٫بو  (لحاجة)أو بعضو  (ٚ)/كّل رأسو( حْلقُ )لو  (و)

كما بينتو ُب ا٢باشية ُب سائر ىذا الباب ما يكوف فيو مشقة ال  (ٜ)وسخ، وا٤براد بو
دفعا  (بدم)/أ[ ٘ٓٔوٯبربٮبا ] ،(ٓٔ)التيمم يبحوإف ٓب  ،ٰبتمل مثلها عادة

                                 
 (. ٖٜٕ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕ٘٘/ٚ(، اجملموع )ٖٓٙ/٘ٔينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٔ)

(، مغِب ٜٚٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٛٛ/ٕالطالبْب ) (، روضةٕٓٗ/ٛينظر: اجملموع ) (ٕ)
 (. ٖٚٙ(، اإليضاح ص)ٕ٘ٚ/ٕاحملتاج )

 .( ُب )ظ(: "أحد"ٖ)

(، ٔٗٙ/ٕكيس ٯبعل فيو النفقة ويشد على الوسط. ينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )  :ا٥بمياف (ٗ)
 (.ٖٛٙ)صالقاموس الفقهي 

 (. ٖٜٕ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٔٗ/ٔخبلص الناوي )(، إٕ٘٘/ٚينظر: اجملموع ) (٘)

 .( ُب )ح(: "ٲبنع"ٙ)

 /ب/ح[.ٕٖٓهناية ] (ٚ)
 .(: "كثر"ح، ـ) األصل و ( ُبٛ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "هبا"ٜ)

 (. ٛٚٔحاشية اإليضاح ص) (ٓٔ)
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(ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)  :ولقولو تعأب ؛(ٔ)ررللضّ 
ولو من ق و٤با صحّ ؛ (ٕ)

 احلق رأسك، وصم ثبلثة أياـ، أو اطعم ستة مساكْب، )) :٤بن أذاه ىواـ رأسو
 .(ٖ)((أو انسك شاة

فيما إذا حلق حبلؿ أو ٧بـر رأس ٧بـر بغّب اختياره قبل دخوؿ وقتو  (و)
 (ونائم)بفتح الراء ( مكره)شعر ٧بـر ( حالقَ )( ٗ)سبب ا٢بلق(الدـ الواجب ب لزم)

وألف الشعر ُب يد احملـر كالوديعة  ،رألنو ا٤بقص   ؛(٘)و٦بنوف وغّب ٩بيز )ومغمى عليو(
وضماف الوديعة ٨بتص با٤بتلف وللمحلوؽ مطالبتو بو وإف قلنا إف ، (ٙ)ال العارية

وإ٭با ٓب ٯبز للزوجة مطالبة  ،بآدائو وألف نسكو يتم ؛الوديع ال ٱباصم لوجوبو بسببو
بإخراج فطرهتا ألف الفدية ُب مقابلة إتبلؼ جزء منو فساغ لو ا٤بطالبة  (ٚ)/زوجها

إذف ا٢بالق ٓب يسقط ٖببلؼ قضاء  (ٜ)احمللوؽ ببل (ٛ)ولو أخرجو ٖببلؼ الفطرة
                                 

 (. ٕٓ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٖٔٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (ٔ)

  (. ٜٙٔسورة البقرة، اآلية ) (ٕ)

باب قوؿ اهلل تعأب: }فمن كاف منكم أخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج،  (ٖ)
 [ٜٙٔمريضا أو بو أذى من رأسو ففدية من صياـ أو صدقة أو نسك{ ]البقرة: 

باب جواز حلق الرأس (، ومسلم ُب صحيحو ُب كتاب ا٢بج، ٗٔٛٔ( برقم )ٓٔ/ٖ)
( ٕٔٓٔ( برقم )ٜ٘ٛ/ٕ) بياف قدرىاللمحـر إذا كاف بو أذى، ووجوب الفدية ٢بلقو، و 

 . -رضي اهلل عنو-من حديث كعب بن عجرة 

  .( طمس ُب )ـ(ٗ)

  .( طمس ُب )ـ(٘)

(، الغرر ٕٓٔ(، روض الطالب ص)ٜٖٗ/ٚ(، اجملموع )ٜٔٔ/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٙ)
 (. ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٚٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔٗ/ٕالبهية )

 . [/أ/ظٜٕٚهناية ]( ٚ)
 .( ُب )ـ(: "أخرجها"ٛ)

 .( ُب )ـ(: "بغّب"ٜ)
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والساكت مع قدرتو  (ٔ)آلمر/الدين؛ ألف الفدية شبيهة بالكفارة وخرج با٤بكره ا
وألهنما وإف اشَبكا ُب ا٢برمة  ،لتفريطو فيما عليو حفظو ؛على الدفع فالفدية عليو

 .ُب صورة اآلمر فقد انفرد احمللوؽ بالَبفو
أال  ،ا٤بباشرة مقدمة على اآلمر إذا ٓب يعد النفع على اآلمر :و٧بل قو٥بم
بذبح شاة ٓب يضمنها إال /ب[ ٘ٓٔ] (ٖ)اباً لو أمر قصّ  (ٕ)ترى أف الغاصب

الفدية وإال ( ٗ)ولو طارت نار إٔب شعره فأحرقتو وأطاؽ الدفع لزمتو ،الغاصب
وباحملـر ا٢ببلؿ فبل فدية على احملـر ٕبلق شعره، ولو بغّب إذنو إذ ال حرمة  ،(٘)فبل

 .(ٙ)لشعره من حيث اإلحراـ
ٕبلق ٧بـر ويستثُب من إطبلقو الوجوب على ا٢بالق ما لو أمر حبلؿ حبلال 

ا يعتقد يأٍب أو ٫بوه فالفدية على اآلمر أف جهل ا٢بالق أو أكره أو كاف أعجميّ 
أو  أو حبلؿ ٧برماً  ،ومثلو ما لو أمر ٧بـر ٧برماً  ،وجوب طاعة أمره وإال فعلى ا٢بالق

وصريح ما تقرر أهنما لو كانا معذورين أف يكوف  ،(ٚ)عكسو كما نبو عليو األذرعي
 .و متجوعلى ا٢بالق أيضا وى

                                 
 /أ/ـ[.ٔٙ( هناية ]ٔ)
 فيو وضعو الذي موضعو ُب أبقاه ومالكو ولو ا٤باؿ بْب ىو الظآب الذي ٰبوؿ: الغاصب (ٕ)

 (.ٕ٘ٚ) الفقهي ينظر: القاموس .صاحبو
: ا١بزار، وىو من كانت مهنتو تقطيع اللحـو وبيعها. -اؼ والصادبفتح الق- :القصاب (ٖ)

  (.ٖٗٙ)ص(، معجم لغة الفقهاء ٕٗ/ٗينظر: تاج العروس )

 .( ُب )ـ(: "لزمو"ٗ)

 (. ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٓ٘/ٚينظر: اجملموع ) (٘)

 (. ٓٔ٘/ٔا٤بطالب )(، أسُب ٖٔٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٓ٘/ٚينظر: اجملموع ) (ٙ)

 (. ٓٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٗ/ٚ(، اجملموع )ٜٔٔ/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٚ)
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ا٤بذكورة ُب ( ٕ)بالطريقة( فاقد إزار ونعلال ) ،(ٔ)من زيادتو (مئونا) :وقولو
ُب الثا٘ب وقد  (اخف  )لبس ( و)ُب األوؿ  (لبس سراويل)التيمم فبل فدية عليو إذا 

 ،(ٗ)أو زربوال، (ٖ)ةلسرموز وىو ا٤بسمى با اً،أي مداس أو مكعباً ( أسفل كعبيو قطع)
من قولو  ٤با صحّ  ؛(ٙ)ظهر القدمْب بالباقي ُب الثبلثة( ٘)وإف سَب ،ال يسَب الكعبْب

  السراويل ٤بن ٓب ٯبد اإلزار وا٣بفاؼ ٤بن ٓب ٯبد )) :عرفات( ٚ)[خطبة]ُب
/أ[ بقرينة ا٣برب السابق ٙٓٔأي مع قطع ا٣بفْب أسفل من الكعبْب ] (ٛ)((النعلْب

واستدامة لبسو ذلك بعد  ،الضماف( ٜ)نفيواألصل ُب مباشرة ا١بائز  أوؿ الباب
للدـ، وخرج بالفاقد غّبه فيحـر عليو لبس ذلك  جبةقدرتو على النعل واإلزار مو 

  .للخرب (ٓٔ))و(

                                 
 (. ٖٔٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (ٔ)

 .( ُب )ـ(: "الطريق"ٕ)

 .( ُب )ظ( )ح(:"بالشرموزه"ٖ)

 (.ٖٗٔ/  ٖ٘ىو ما يلبس ُب الرجل. ينظر: تاج العروس ): الزربوؿ (ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "استَب"٘)

(، ٖٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٔٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖ٘ٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (. ٜٕٗ/ٕمغِب احملتاج )

 . زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)

د باب لبس ا٣بفْب للمحـر إذا ٓب ٯبأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج،  (ٛ)
ما يباح  (، ومسلم ُب صحيحو ُب كتاب ا٢بج، بابٔٗٛٔ( برقم )ٙٔ/ٖ) النعلْب

( ٛٚٔٔ( برقم )ٖ٘ٛ/ٕ) للمحـر ٕبج أو عمرة، وما ال يباح وبياف ٙبرٙب الطيب عليو
 . -رضي اهلل عنهما-واللفظ لو، من حديث ابن عباس 

 .( ُب )ظ(: "ففي"ٜ)

 .زار"ُب )ـ(: تكرار: "بعد قدرتو على النعل واإل (ٓٔ)
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ٝبيع  (٘)هُ رُ يػْ يسَب سَ ( ٗ)(ٓب) (ٖ)بقابومثلها قِ ( ٕ()ٔ)[التاموسة] :وا٤براد بالنعل
؛ إلطبلؽ ا٣برب، وإضاعة (ٙ)ال وال فرؽ بْب أف يأٌب من السراويل إزار أو ،األصابع

و١برياف العادة  ؛لؤلمر بقطعو ؛وفارؽ ا٣بفّ  ،(ٚ)ا٤باؿ/ ٔبعلو إزارًا ُب بعض صوره
عدـ جواز قطعو إذا  لكن ٕبث ،أمره وا٤بسا٧بة فيو ٖببلؼ السراويل( ٛ)بسهولة

بو على  رىنا كلو إذا ٓب يتأت اإلتزا (ٓٔ)/(ٜ)/وجد ا٤بكعب ألنو إضاعة ماؿ
 ،بو (ٗٔ)/(ٖٔ)بل يرتدي ،(ٕٔ)اءلبسو كلبس القميص عند فقد الرد ـَ رُ حَ  الّ إو ( ٔٔ)ىيئة

مثلو قيمة وجب إف ٓب ٲبض زمن يبدو فيو عورتو  اً ولو قدر على أف يستبدؿ بو إزار 

                                 
 وا٤بثبت ىو الصواب. ة"سو م: "التااألصل( ُب ٔ)

 (.ٖٔٙ/ٕينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )( ٕ)

وقيل: إنو مولد ال أصل لو : الّنعل ا٤بّتخذة من خشب. وىي بلغة أىل اليمن، القبقاب (ٖ)
 (. ٓٔ٘/ٖ(، تاج العروس )ٓٙٙ/ٔ. ينظر: لساف العرب )ُب كبلـ العرب

 .( ُب )ـ(: "ال"ٗ)

(، تاج العروس ٖٜٕ/٘: الش راؾ، فسّْب النعل: شراكو. ينظر: كتاب العْب )الس ّْب  (٘)
(ٕٚ/ٕٕٙ.) 

 .( ُب )ح( )ظ(: "إزاراً أواًل"ٙ)

 (. ٕٖٖ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٚ)

 .( ُب )ظ(: "لسهولة"ٛ)

 .وُب )ظ( )ح( )ـ(: "ىذا" (ٜ)
 ./ب/ـ[ٔٙهناية ] (ٓٔ)
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(:"ىيئة"ٔٔ)

 (. ٚٓ٘/ٔينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕٔ)

 .ُب )ـ(: "يَبدى" (ٖٔ)

 /أ/ح[.ٖٖٓهناية ] (ٗٔ)
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، أو نعل نسيئة، أو وىب لو ٓب (ٕ)ولو بيع منو إزار ،(ٔ) اجملموعوإال فبل، ذكره ُب
 ،(٘()ٗ)نسيئة اءر شُب ال يءوٕبث األذرعي أنو ٯب ،(ٖ)يلزمو قبولو، أو أعّب لو لزمو

 .مُب التيمّ  ما مرّ  (ٙ)[منثرض ال]قوُب 
ا٣بف أسفل من الكعبْب أف يصّبه بالقطع ( ٚ)[ع]قطوا٤براد " :قاؿ الزركشي

وُب إطبلقو نظر؛ ألنو إف  ،(ٓٔ)"(ٜ()ٛ)حٌب يصّب كالزربوؿ ويرهق يكفي توال ،كالنعل
/ب[ ما يظهر بو العقب وظهر القدمْب ورأس ٙٓٔأنو ٯبب قطع ] (ٔٔ)أراد

ا٤بقطوع مع  (ٕٔ)وال ٯبوز لبس ا٤بكعب وا٣بف/" :ا لقوؿ الروضةاألصابع كاف منافيً 

                                 

 (. ٜٖٗ/ٚينظر: اجملموع ) (ٔ)

 .( ُب )ظ(: "إزاراً"ٕ)

 (. ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٚٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٓٙ/ٚينظر: اجملموع ) (ٖ)

بعت السلعة بنسيئة، أو نسيئة، أو نسأة: إذا بعتو على أف تأخّب. يقاؿ: النسيئة: ال (ٗ)
. والتعريف اللغوي من نسأ الشيء إذا أخره مأخوذة ،يؤخر دفع الثمن إٔب وقت الحق

 ال ٱبرج عنو االصطبلح.
(، ٜٙٔ/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٚٚ(، أنيس الفقهاء ص)ٙٚ/ٔينظر: الصحاح )     

 (. ٕٖٗريف ص)التوقيف على مهمات التعا

 (. ٕٖٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ٚٓ٘/ٔينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)

 .الثمن"فرض : "األصل( ُب ٙ)

 وا٤بثبت ىو الصواب. ع"يق: "األصل( ُب ٚ)

 .( ُب )ح(: "الرزيوؿ"ٛ)

 (. ٖٗٔ/ٖ٘ينظر: تاج العروس ) مولدة.وىي كلمة ما يلبس ُب الرجل، : الزربوؿ (ٜ)

 (.ٕٓ٘/ٚينظر: اجملموع ) (ٓٔ)

 .( ُب )ـ( زيادة: "أرى بو"ٔٔ)

 /ب/ظ[. ٜٕٚ( هناية ]ٕٔ)
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لفقد النعلْب ٍب وجدٮبا  وعلى ىذا لو لبس ا٤بقطوع ،على األصحّ ( ٔ)وجود النعلْب
  .انتهى (ٕ)"فإنو أخر وجب الفدية ؛وجب نزعو

عند ( ٖ)فلو كاف ا٤براد با٤بقطوع أف يصّب كالنعل ٓب يصح إٯباب )نزعو(
وإف أراد أنو  ،وجوده فبل يصح ذكر النوعْب ا٤بذكورين ُب ا٢برمة ووجوب الفدية

ألف  ؛بلـ الروضة ا٤بذكور٧بتمبل وال ينافيو ك (ٗ)ٯبب قطع ما يظهر بو العقب فقط
من السَب ما ليس ُب النعل فجاز أف ٰبـر لبسو عند وجوده ولو  ينئذُب ا٣بف ح

د فقد النعل ٯبوز لو لبس وظاىر كبلمهم أنو ٗبجرّ  ،وأف ٯبب بو الفدية ،ُب الدواـ
،  (٘)ا٣بف ا٤بقطوع وإف ٓب ٰبتج إليو وىو بعيد بل ينبغي أف ال ٯبوز لو إال ٢باجة

  .(ٛ)غّب الئق بو ءأو كوف ا٢بفا ،أو حر   ،درْ ، أو ٫بو بػَ (ٚ)رجليو( ٙ)سكخشية تنجّ 
ذكرا كاف أو غّبه خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ  باإلحراـ على احملـرأي  (بو وحرم)

من ( ٕٔ)ُب ا٣برب ٤با مرّ  ؛(ٔٔ)مخشأأو بدنو ولو ( ٓٔ)و(ملبوس)ُب ( ٜ) [بطيّ ت]أصلو 
                                 

 .( ُب )ح(: "النعل"ٔ)

 (. ٘ٓٗ/ٕينظر: روضة الطالبْب ) (ٕ)

  .( طمس ُب )ـ(ٖ)

 .( زيادة ُب )ظ( )ح( )ـ(: "فقط كاف"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "ٕباجة"٘)

 .( ُب )ظ(: "تنجيس"ٙ)

 .و"( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "رجلٚ)

 (. ٕٖٖ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٛ)

 .طيب"ب" :األصل( ُب ٜ)

 .( ُب )ـ(: "بثوبو"ٓٔ)

(، ٖ٘/ٕ: الذي ال ٯبد ريح الشيء. ينظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر )األخشم (ٔٔ)
 (.ٖٕٙ/ٔا٤بعجم الوسيط )

 .( ُب )ظ(: "ا٣بربين"ٕٔ)
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، وبو (ٖ)((( ٕ)ما مسو )زعفراف أو َوْرس( (ٔ)[شيئا]وال يلبس من الثياب )) :قولو
، أي بأف يكوف معظم ا٤بقصود (ريحو)منو  (صدبما يق)علم أف التطيب إ٭با ٰبـر 

رض غذ الطيب منو، أو يظهر فيو ىذا الأو بإٚبا ،ب بو/أ[ منو ذلك بالتطيّ ٚٓٔ]
وورس، وىو أشهر طيب ُب ببلد اليمن وغّبىا، من   (ٗ)وورد ويا٠بْب( رانكزعف)

 (وريحان) ،طيباً  (ٙ)/منو وإف ٓب يسمّ ( ٘)اٚباذ الطيبو كل ما يطلب للتطيب 
وغّبىا ٩با  (ٕٔ)و٭باـ (ٔٔ)ومنثور (ٓٔ)وسوسن (ٜ)وآس (ٛ)وغّبه ونرجس (ٚ)فارسي

                                 
  ادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.زيْب فتقو ع( ما بْب ا٤بٔ)

 .أو الزعفراف" ( ُب )ـ(: "الورسٕ)

 تقدـ ٚبرٯبو.  (ٖ)

: زىرة طيبة الرائحة، من الفصيلة الزيتونية والقبيلة اليا٠بينية، تزرع لزىرىا اليا٠بْب (ٗ)
(، ٘ٙٓٔ/ٕمن زىر بعض أنواعها. ينظر: ا٤بعجم الوسيط ) ويستخرج دىن اليا٠بْب

  (.ٕٓ)صمعجم لغة الفقهاء 

 .( ُب )ـ( )ظ(: "الطيب" وُب )ح(: "الطْب"٘)
 /أ/ـ[. ٕٙ( هناية ]ٙ)

، وىو -يمبفتح الضاد ا٤بعجمة وإسكاف الياء وضم ا٤ب -ىو الضيمّباف  الرٰباف الفارسي (ٚ)
 (.ٜٕٗ(، القاموس احمليط )ٕٓٛمن رٰباف الرب. ينظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )

نبت من الرياحْب، وىو من الفصيلة النرجسية، ومنو أنواع تزرع ١بماؿ زىرىا وطيب رائحتو  (ٛ)
 (.ٕٜٔ/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٕٙ/ٖوزىرتو، تشبو هبا األعْب. ينظر: ا٤بخصص )

(، ا٤بصباح ٖٓ)صالرائحة. ينظر: ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب  عطر اآلس: شجرة ورقها (ٜ)
 (.ٜٕ/  ٔا٤بنّب )

: نبت أعجمي، وىو من الرياحْب. ينظر: احملكم واحمليط األعظم السوسن (ٓٔ)
 (.ٜٖٕ)ص(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب ٛٔٗ/ٛ)

(، ا٤بعجم ٘ٚٔ/ٗٔ، ذو رائحة زكية. ينظر: تاج العروس )ياحْبا٤بنثور: نوع من الر  (ٔٔ)
 (.ٜٓٓ/ٕالوسيط )

(، ٜٖ٘/٘دؿ عليو رائحتو. ينظر: مقاييس اللغة )ت، و : نبت طيب الرائحةالنماـ (ٕٔ)
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 .(ٔ)رطبة وشرط الرياحْب أف تكوف ،خذ من الطيبب بو وال يتّ يتطيّ 
وىو  ،(ٖ)طيب با٤بعجمة ولو يابساً  (ٕ)أف الكاذي وُب اجملموع عن النصّ 

مشكل ُب اليابس فإف الذي منو ٗبكة اآلف ال طيب فيو ألبتة )كما ىو مشاىد، 
لكن إف   ٜبر ا٢بناء( ٘)ي[وى] ة،الفاغي ، ومثلوفلعلو أنواع( ٗ)وإف رش عليو ماء(

كانت رطبة فيما يظهر وعلم هبذين النوعْب حرمة ما ىو طيب ُب نفسو باألؤب  
 ،((ٔٔ)ودىن بنفسج) ،بأنواعو (ٓٔ)وصندؿ (ٜ)وعنرب (ٛ)وكافور (ٚ)وعود (ٙ)كمسك

                                 
 (.ٕٖٓ)ص٨بتار الصحاح 

 (. ٕٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٗٚ/ٚ(، اجملموع )ٖٖٛ/ٔينظر: ا٤بهذب ) (ٔ)

ضرب من األدىاف. ينظر: ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب  -على وزف القاضي- الكاذي (ٕ)
 (.ٕٛٔ/٘ٔ(، لساف العرب )ٗٓٗ)ص

 (. ٜٕٚ/ٚينظر: اجملموع ) (ٖ)

 .ء كما ىو مشاىد"( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "إف رش عليو ماٗ)

 ."و(: "وىظ، ـ) األصل و ( ُب٘)

، وىو فارسي معرب.  :ا٤بسك من الطيب (ٙ) ىو الذي كانت العرب تسميو: ا٤بشمـو
 (.ٕٛٓ)ص(، ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع ٜٕٗ)صينظر: ٨بتار الصحاح 

(، معجم ٕٓٔ/  ٛالطيب الرائحة. ينظر: تاج العروس ) العود: نوع من أنواع البخور (ٚ)
 (.ٕٖٗ)صلغة الفقهاء 

: شجر من الفصيلة الغارية، يتخذ منو مادة شفافة بلورية الشكل، ٲبيل لوهنا إٔب الكافور (ٛ)
(، ا٤بعجم ٘ٔٔ/ٓٔالبياض، رائحتها عطرية، وطعمها مر. ينظر: هتذيب اللغة )

 (.ٕٜٚ/ٕيط )الوس

(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٖٔٗ/ٕ: ضرب من الطيب. ينظر: العْب )العنرب (ٜ)
(ٕ/ٜٚ٘.) 

(، ٜٚٔ/  ٚ: خشب أٞبر، ومنو األصفر، وىو طيب الرائحة. ينظر: العْب )الصندؿ (ٓٔ)
 (.ٜٛٔ/ٕٔهتذيب اللغة )

نبات زىري من جنس )فيوال(، يزرع للزينة، ولزىوره عطر الرائحة. ينظر:  :فسجالبن (ٔٔ)
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طرح فيو ي (ٔ)ي، وا٤براد بو ٫بو شّبجذأو زئبق أو يا٠بْب أو آس أو كا ،أو ورد
 .(ٕ)[ذلك]

فأخذ رائحتو ٍب  (ٖ)لوزالعلى ٫بو السمسم أو  البنفسجا لو طرح ٫بو أمّ 
ألنو "للشيخ أيب ٧بمد، قاؿ:  خبلفاً  ،(ٗ)استخرج دىنو فبل حرمة فيو وال فدية

 .(٘)"بأشرؼ وألطف للتطيّ 
عتاد ُب ب بأف يلصق الطيب ببدنو أو ملبوسو على الوجو ا٤بوٰبصل التطيّ 

ثوبو أو وضعتو  (ٙ)/ب[ ُب ٫بوٚٓٔد ٫بو مسك أو عنرب ]شفلو  ،ذلك الطيب
٫بو  وشمّ ، (ٛ)(تفصيلو)كما يأٌب   (ٚ)أو لبست حليا ٧بشوا بو حـر ،ا٤برأة ُب جيبها
٩باستو لبدنو أو ثوبو وال جلوسو  وال تضرّ ( ٓٔ)بأنفو (ٜ)وف ألصقإالورد تطيب 

                                 
 (.ٔٚ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٕٖٛ/ٔأساس الببلغة )

 (.ٕٓ٘/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٖٗ/ٕٛ: زيت السمسم. ينظر: تاج العروس )الشّبج (ٔ)

 عقوفتْب ساقط من األصل. ( ما بْب ا٤بٕ)

شجر مثمر مشهور من الفصيلة الوردية، ويطلق على ٜبره أيضا، ومنو ما ىو مر  :اللوز (ٖ)
(، ا٤بعجم الوسيط ٓٙ٘/ٕوما ىو حلو. ينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )

(ٕ/ٛٗ٘.) 

(، ٕٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٛ٘ٗ/ٚيز )(، فتح العز ٕٔٙ/ٗينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٗ)
 (. ٛٓ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )

 (. ٕٔٙ/ٗينظر: هناية ا٤بطلب ) (٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "طرؼ"ٙ)

(، مغِب احملتاج ٖٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٓٚ/ٚ(، اجملموع )ٓٙٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
(ٕ/ٕٜ٘ .) 

 .( ُب )ظ( )ـ(: "بتفصيلو"ٛ)

 .( ُب )ح(: "الصفة"ٜ)

  .( غّب واضحة ُب )ـ(ٓٔ)
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ا٤بعتادة  (ٖ)/ال وضعو بْب يديو على ىيئةذلك و  يقصد شمّ  (ٕ)(فكاف) (ٔ)بدكاف
 .ذلك ٍبّ ( ٗ)ومشو كما بينت كل

، أو ثوبو؛ إذ ( ٙ) بأنفو( (٘)ماء الورد )من غّب إلصاؽ شمّ  أيضاً  وال يضرّ 
وال  ،و على يديو أو ثوبوصبّ بإف كاف فيو ٫بو مسك إ٭با يكوف  (و) ،التطيب بو

 (مأكول)ره فمن ذلك أكل البدف كهو بظاى بباطنٞبل العود وأكلو واإللصاؽ 
( ٛ)ألف الريح )ىو الغرض(( أو طعمو)أي الطيب ( بقي فيو ريحو) (ٚ)بطيب

ر كْ وذِ  ،(ٓٔ)أيضا ٖببلؼ اللوف وحده (ٜ)/األعظم من الطيب والطعم مقصود منو
 (ٗٔ)واالحتقاف( ٖٔ()ٕٔ)(االستعاط)ومنو  ،(ٔٔ)للشيخْب الطعم من زيادتو تبعاً 

                                 
 .( ُب )ح( )ظ(: "فكاه"ٔ)

 .( ُب )ـ(: "وكاف"ٕ)

 /ب/ح[.ٖٖٓهناية ] (ٖ)
 .( ُب )ح(: "ٍب"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "الصادؽ"٘)

  .( ُب )ظ( )ـ(: "ببدنو" وما بْب القوسْب سقط من )ح(ٙ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "مطيب"ٚ)

 (.ظ)( تكرار ُب ٛ)

 . /أ/ظ[ٜٕٛهناية ]( ٜ)
 (. ٖٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٕٚ/ٚ(، اجملموع )ٓٙٗ/ٚظر: فتح العزيز )ين (ٓٔ)

 (. ٕٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕٕٚ/ٚ(، اجملموع )ٓٙٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٔٔ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "االسعاط"ٕٔ)

ف ذلك ٔبذب إدخاؿ الدواء أو الدىن أو غّبٮبا ُب أقصى األنف سواء كا :االستعاط (ٖٔ)
(، ا٤بعجم الوسيط ٓٛٗ/ٔالنفس أو بالتفريغ فيو. ينظر: غريب ا٢بديث البن ا١بوزي )

(ٔ/ٖٗٔ.)  

(، معجم ٕ٘ٔ)صجعل الدواء و٫بوه ُب الدبر. ينظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو  : االحتقاف (ٗٔ)
  (.ٙٗ)صلغة الفقهاء 
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، ونظر القونوي ُب  (ٖ()ٕ)(مطّيب)، واالكتحاؿ بنحو إٜبد (ٔ)وإدخالو ُب اإلحليل
  .معتادا االحتقاف (ٗ) كوف )٫بو(

وقد ٯباب بأف االعتياد وعدمو إ٭با ٱبتلف ا٢باؿ بو فيما ليس ٗبماٍس 
ٲباسو كذلك فبل فرؽ فيو بْب أف يستعملو  (ٙ)واختبلط ما (٘)للبدف ٩باسة إيصاؿ

أو غّبه، ولو جفت رائحة الطيب لنحو غبار فإف كاف  (ٚ)على الوجو ا٤بألوؼ/
، وإ٭با عفي عن (ٛ)/أ[ وإال فبلٕٛٓٔبيث لو أصابو ما فاحت حـر استعمالو ]

والقصد  ،إزالة العْب وقد حصلت (ٜ)(ألف القصد )ٍبّ  ؛رائحة النجاسة بعد الغسل
وبو يعلم أف ما ال يدركو الطرؼ من الطيب   ،الطيب الرائحة وىي موجودةمن 

 . (ٔٔ)ظهر لو ريح وإال فبل (ٓٔ)كغّبه إف

                                 

  (.ٜٜ)ص(، القاموس الفقهي ٕٓ/٨ٕبرج البوؿ. ينظر: مقاييس اللغة ): اإلحليل (ٔ)

 .( ُب )ح(: "مطتب"ٕ)

(، أسُب ٕٔٚ/ٚ(، اجملموع )ٓٙٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٔٔٔ/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٖ)
 (. ٛٓ٘/ٔا٤بطالب )

 .( سقط من )ظ(ٗ)
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "اتصاؿ"٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "أما"ٙ)

 /ب/ـ[. ٕٙ( هناية ]ٚ)

 (. ٖٕٚ/ٚ(، اجملموع )ٜ٘ٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٛ)

  .( سقط من )ح(ٜ)

 .( ُب )ح(: "إذ"ٓٔ)

 (. ٖٖٗ/ٖينظر: هناية احملاج ) (ٔٔ)
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 (٘)جنونار ( ٗ()ٖ)وأترج (ٕ)كتفاح وسفرجل (بفواكوَ )( ٔ)[طيب]ت( ال)
 ،وقرؼ ،كقرنفل  ،(دواء)ال بنحو (و)( ٚ))لؤلكل غالبا(( ٙ)قصدتوغّبىا؛ ألهنا 

وسائر ، (ٕٔ)، ومصطكي(ٔٔ)٧بلب وحبّ  ،(ٓٔ)وعفص ،(ٜ)ودارصيِب ،(ٛ)وسنبل

                                 
 .طيب"ب(: "ـ) األصل و( ُب ٔ)

وردية، وىو من الفواكو. ينظر: ٨بتار الصحاح : شجر مثمر من الفصيلة الالسفرجل (ٕ)
 (.ٖٖٗ/  ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٛٗٔ)

 .( ُب )ـ(: "األترنج"ٖ)
: شجر يعلو، ناعم األغصاف والورؽ والثمر، وٜبره  -بضم ا٥بمزة وتشديد ا١بيم- األترج (ٗ)

وىو من الفواكو. ينظر: كالليموف، وىو ذىيب اللوف، زكي الرائحة، حامض ا٤باء، 
 (.ٗ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٚ/ٔا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب )

شجرة مثمرة، دائمة ا٣بضرة، تسمو بضعة أمتار، أوراقها جلدية خضر المعة، : النارنج (٘)
الثمرة لبية تعرؼ  ٥با رائحة عطرية، وأزىارىا بيض عبقة الرائحة، تظهر ُب الربيع، و 

كذلك بالنارنج، عصارهتا ٞبضية مرة، وتستعمل أزىارىا ُب صنع ماء الزىر وُب زيت 
طيار يستعمل ُب العطور، وقشرة الثمرة تستعمل دواء أو ُب عمل ا٤بربيات. ينظر: 

 (.ٕٜٔ/  ٕا٤بعجم الوسيط )

 .( ُب )ح( )ـ(: "تقتصد"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "غالباً لؤلكل"ٚ)

: الناردين، وىو نبات يستخرج من جذور بعض أنواعو عطر مشهور. ينظر: السنبل (ٛ)
 (.ٖ٘ٗ/  ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٙٔٓٔالقاموس احمليط )

: منسوب إٔب الصْب، وىو عقّب معروؼ عند األطباء. ينظر: العْب دار صيِب (ٜ)
  (.ٕٖٗ/ ٔٔ(، تاج العروس )ٖٖٙ/ ٛيط األعظم )(، احملكم واحملٓٙٔ/ٚ)

: شجرة البلوط وٜبرىا، وىو دواء قابض ٦بفف، ورٗبا اٚبذوا منو حربا أو صبغا. العفص (ٓٔ)
 (.ٔٔٙ/  ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٕٚ/  ٕينظر: هتذيب اللغة )

 (.٘ٔٔ/ٔ)ج اللغة وصحاح العربية الصحاح تا . دواءٌ من األفاويِو، وموضعو احمللبيةىو  (ٔٔ)

 (.ٕٙ/  ٓٔ(، هتذيب اللغة )ٖٖٓ/  ٘: ىو العلك الرومي. ينظر: العْب )ا٤بصطكى (ٕٔ)
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،  (ةزىر بادي)ال بنحو ( و)التداوي هبا،  الطيبة؛ ألف ا٤بقصود منها غالباً ( ٔ)األبازير
؛ إذ ال يقصد منها (ٙ()٘)ى، وإذخر، وخزام(ٗ)، وشقائق(ٖ)، وقيصـو(ٕ)كشيح
ب؛ ألنو طي (ٓٔ)، ومنو يؤخذ أف البعيثراف(ٜ()ٛ)(تتالستنب)وإال  ،(ٚ)الطيب

                                 
ا٤بغرب ُب ترتيب . وىي التوابل ،- بالفتح – ٝبع أبزار، واألبازير ( ُب )ح(: "األباريز"ٔ)

 (.ٕٗ)ا٤بعرب 

وىو كثّب األنواع ترعاه  ،نبت سهلي من الفصيلة ا٤بركبة رائحتو طيبة قوية: الشيح( ٕ)
 .شيحاف وٯبمع على ،ا٤باشية

 (.ٕٓ٘/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٔٔ٘/ٙينظر: اج العروس )  

لو نورة : نوع من نبات السهل، طيب الرائحة، من رياحْب الرب، وورقو ىدب، القيصـو (ٖ)
(، ا٤بعجم ٕٕٛ/  ٖٖصفراء، وىي تنهض على ساؽ وتطوؿ. ينظر: تاج العروس )

 (.ٔٗٚ/  ٕالوسيط )

(، تاج العروس ٕٛٔ/  ٓٔ: نبات أٞبر يقاؿ لو: الشقر. ينظر: لساف العرب )الشقائق (ٗ)
(ٖٖ  /٘ٔٙ.) 

 .( ُب )ح(: "خزماة"٘)

: جنس من النبات، طويلة العيداف، صغّبة الورقة، ٞبراء الزىر، طيبة الريح، وىو ا٣بزامى (ٙ)
(، ا٤بعجم الوسيط ٘ٓٔ/٘من أطيب األفاويو. ينظر: احملكم واحمليط األعظم )

(ٔ/ٕٖٕ.) 

 .( ُب )ظ(: "التطيب"ٚ)

 .( ُب )ح( )ظ(: "استنيب"ٛ)

(، اجملموع ٚ٘ٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٕٕٙ/ٗ(، هناية ا٤بطلب )٘ٙٔ/ٕينظر: األـ ) (ٜ)
(ٚ/ٕٜٚ .) 

ىو ضرب من النبت لو رائحة طيبة، ويسمى: العبوثراف. ينظر: ا١براثيم : البيعثراف (ٓٔ)
 (.ٔٔٔٔ/  ٕ(، ٝبهرة اللغة )ٙ٘/ٕ)
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ما من شأنو ومثلها ٫بو ( ٖ)، وا٤بدار ُب االستنبات، )على((ٕ()ٔ)(مستنبت)
: أي ٫بو التفاح، واألترّج، (٘)روْ نػَ ، وَ (ٗ)العصفر، وا٢بناء، ألّف القصد لوهنما

  .(ٛ)، ٔبامع عدـ قصد الطيب منو(ٚ)[والكمثرى]، (ٙ)والنارنج
 صّ غزإب عن النّ كما نقلو اإلماـ وال(ودىنو (ٜ)بانٍ )ال بنحو ( و)
وٞبل الشيخاف ا٣ببلؼ  ،(ٔٔ)، وأطلق ا١بمهور أف كبل منهما طيب(ٓٔ)واعتمداه

لباف اوىو أف دىن ، (ٕٔ)صّ على توسط ذكره ٝباعات واحملاملي عن النّ 
                                 

 .( ُب )ح( )ظ(: "مستنيب"ٔ)

 (. ٖٖٗ/ٖهناية احملتاج ) (ٕ)

  .ْب ساقط من األصل( ما بْب ا٤بعقوفتٖ)

(، اجملموع ٚ٘ٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٕٙٔ/ٗ(، البياف )ٖٗٛ/ٔينظر: ا٤بهذب ) (ٗ)
 (. ٖٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٗٚ/ٚ)

: الزىر على أي لوف كاف، وقيل: النور ما كاف أبيض، والزىر ما كاف أصفر. ينظر: النػ ْور (٘)
 (.ٜٓٗ)ص(، معجم لغة الفقهاء ٕٜٙ/  ٕا٤بعجم الوسيط )

السذابية دائمة ا٣بضرة تسمو بضعة أمتار أوراقها جلدية  شجرة مثمرة من الفصيلة (ٙ)
ا٤بعجم . خضر المعة ٥با رائحة عطرية وأزىارىا بيض عبقة الرائحة تظهر ُب الربيع

 (.ٖٜٔ -ٕٜٔ/ ٕ)الوسيط 

 .ى"َب ا٤بكو : "األصل( ُب ٚ)

(، مغِب احملتاج ٚ٘ٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٓٙٔ/ٗالبياف ) (،ٖٗٛ/ٔينظر: ا٤بهذب ) (ٛ)
(ٕ/ٕٜٙ .) 

هتذيب  شجرة ٥با ٜبرة تربب بأفاويو الطيب ٍب يعتصر دىنها طيبا. ، وىيبانةالباف ٝبع  (ٜ)
 (.ٖٗ٘/ ٘ٔ)اللغة 

 (.ٖٛٙ/ٕ(، الوسيط )ٕٕٙ/ٗ(، هناية ا٤بطلب )ٙٙٔ/ٕينظر: األـ ) (ٓٔ)

 (. ٖٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٓٛ/ٚ) (، اجملموعٖٛٙ/ٕينظر: الوسيط ) (ٔٔ)

 (. ٖٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٓٛ/ٚينظر: اجملموع ) (ٕٔ)
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 ،ليس بطيب (ٕ)ش[و نشا٤ب]وغّب  ،وىو ا٤بغلي ُب الطيب طيب (ٔ)ش[و شا٤بن]
/ب[ ُب دىن ٛٓٔا مّر ]ليس بشرط بل ا٤بدار على الطرح نظّب م واإلغبلء
دىن الطيب مثل ( ٘)[األدىاف دىناف]( ٗ)اإلماـ:ده القونوي بقوؿ وأيّ  ،(ٖ)البنفسج
الباف غّب  (ٚ)الطيب، ودىن ليس بطيب، مثل سليخةب (ٙ)شو نشالباف ا٤ب
 .(ٛ)منشوش

ىذا ا٢بمل إ٭با يأٌب ُب دىن الباف ال ( ٜ)قن[لا٤ب]قاؿ أبو زرعة كشيخو ابن 
الدىن كما يكوف إذا  ه الشارح بأفّ وردّ  ،(ٓٔ)قُب الباف نفسو، فا٣ببلؼ فيو ٧بقّ 

كذلك الباف إذا أغلي ُب الطيب الذي ىو دىن كماء الورد   يب طيباً أغلي فيو الطّ 
 (ٖٔ)ٞبلٝبع متأخرين ُب  (ٕٔ)ٍب نظر أخذا من كبلـ )الشيخْب( ،(ٔٔ)يكوف طيباً 

                                 
 ."سنوس: "ا٤باألصل( ُب ٔ)

 ."بسوس: "ا٤باألصل(ُب ٕ)

 (. ٙٙٔ/ٕينظر: األـ ) (ٖ)

 األصل و )ظ(: "األـ".( ُب ٗ)

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ٘)

(، ا٤بعجم ٖٜٔ/ٔٔا٤بربب ا٤بخلوط بالطيب. ينظر: هتذيب اللغة ) :الباف ا٤بنشوش (ٙ)
 (.ٕٕٜ/ٕالوسيط )

(، ٖٜٔ/ٔٔ: ما اعتصر من ٜبر الباف وٓب يربب بالطيب. ينظر: هتذيب اللغة )السليخة (ٚ)
 (.ٖٗ٘/  ٙلساف العرب )

 (. ٖٖ٘/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٛ)

 ."ا٤بسلفي: "األصل( ُب ٜ)

 (. ٖٖ٘/ٕينظر: هناية احملتاج ) (ٓٔ)

 /ب(. ٖٗٔينظر: شرح ا١بوجري لئلرشاد ) (ٔٔ)

  .( سقط من )ـ( )ح(ٕٔ)

 .( زيادة ُب )ح(: "ٞبل كبلـ"ٖٔ)
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ق ٥بما بالطيب بالكلية فإف الشيخْب ا٤بذكور بأنو حينئذ يصّب الباف ودىنو ال تعلّ 
ُب  (ٔ)بواسطة الورد أو ألقي السمسم/ إذا أغلي فيو الورد يصّب طيباً  ٫بو الشّبج

ف بذلك القوؿ بأهنما طيباف على أ (ٕ)[يتضح]ماء الورد وأغلي يصّب طيبا فكيف 
 .(ٗ)٧بسوس (ٖ)ف[البا]الطيب ُب 

أنو  ولك أف تقوؿ قد نقبل عن إتفاؽ األصحاب ُب دىن البنفسج
( ٚ)أنو مثلو مع كوف األترج (ٙ)وأقراه ُب دىن األترج ،وعن قطع الدارمي (٘)طيب

فأؤب أف يكوف دىن الباف كذلك للخبلؼ ُب أف الباف طيب  ،ليس بطيب قطعاً 
ُب قو٥بما وىو ( ٜ)مرادٮبا )ُب الطيب( :تأويل كبلمهما بأف يقاؿ (ٛ)/فالتحقيق

/أ[ ٜٓٔ] الٍب ىي ٧بلّ  الضمّب لنكتة تسميتو طيباً ( ٓٔ)ا٤بغلي ُب الطيب الباف وأبرز
بدىنو ما  (ٖٔ)من أف ا٤براد ُب البنفسج (ٕٔ)يطابق ما قااله ينئذفح (ٔٔ)/ا٣ببلؼ

                                 
 /أ/ـ[. ٖٙ( هناية ]ٔ)

 . زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕ)

 ."س: "البااألصل( ُب ٖ)

 (. ٖ٘ٗ/ٕشية العبادي على الغرر البهية )ينظر: حا (ٗ)

(، ٕٔٙ/ٗ(، هناية ا٤بطلب )ٖٔٔ/ٔ(، ا٤بهذب )ٜٓٔ/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)
 (. ٙٛٔ/ٛٔ(، اجملموع )ٖٛٙ/ٕالوسيط )

 .( ُب )ـ(: "األترنج"ٙ)

 .( ُب )ـ(: "األترنج"ٚ)

 /أ/ح[.ٖٗٓهناية ] (ٛ)
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "بالطيب"ٜ)

 .برزوا"( ُب )ـ(: "أٓٔ)

 . /ب/ظ[ٜٕٛهناية ]( ٔٔ)
 .( ُب )ح(: "الثا"ٕٔ)

 .( ُب )ـ(: "ا٤بدار"ٖٔ)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

465 

تروح ( ٕ)كبلـ ا١بمهور ال ما( ٔ)أغلي فيو وعلى نظّبه ُب دىن الباف ٰبمل
 .إمامو (٘)وعليو ٰبمل كبلـ الغزإب )و( (ٗ))بو( (ٖ)٠بسمو

كبلمهما ال   بل التحقيق أفّ  ؛فيو نظر ةبو الشارح على أيب زرع وما ردّ 
 .ا٤بعتمد فيو أنو طيبيتأتى ُب الباف، وأف 

نعم من قاؿ إنو غّب طيب ٰبمل كبلمو على يابس ال يظهر رٰبو برش ا٤باء 
أي بالطيب احملـر على الوجو احملـر حاؿ  (بو)ٯبب على احملـر ا٤بتطيب ( و)عليو 

 ،علقيطيبا  (ٛ)بتحرٲبو وبكونو (ٚ)(عامدا عالماعاقبل إال السكراف ٨بتارا ) (ٙ)[كونو]
٢برمة ( فدية)الفدية ُب كل أنواعو أو جهل ا٢برمة ُب بعضها وإف جهل وجوب 

  .على أكلو ُب الصـو وإف كثر منو قياساً ( ٓٔ)حينئذ ٖببلؼ الناسي( ٜ)الطيب
بأف الصبلة مشتملة على أفعاؿ متجددة  الصبلة يردّ ( ٔٔ)وقياسو )ُب(

ؼ ٖببل ،يد التقصّبز جو فوقوع )الفعل( مع ذلك يشعر ٗبمباينة للعادة من كل و 
تو ليست مذكرة  د الذي يقع ُب العادة كثّبا كهيئاإلحراـ فإنو ٦برد استدامة التجر 
                                 

 .( ُب )ح( زيادة: "أف ٰبمل"ٔ)

 .( ُب )ح(: "ألهنا"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "ٗبسمسو"ٖ)

 .( ُب )ـ(: طعليو"ٗ)

  .( ليست ُب )ظ(٘)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٙ)

 ."( ُب )ظ(: "عا٤باً عابداً ٚ)

 .( ُب )ح(: "ويكوف"ٛ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "التطيب"ٜ)

 .( ُب )ظ(: "ا٤باشي"ٓٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "على"ٔٔ)
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ذكر أصبل كما لو كاف غّب متجرد ]وٖببلؼ ا١باىل تبل قد ال يوجد فيو  ؛كهيئتها
صلى اهلل  (ٔ)فبل حرمة )عليهم( وال فدية ٤با صّح )من قولو( بالتحرٙب أو بكونو طيباً 

 .س مطيبا جاىبلبجب الفدية[ على من لٓب يو  ،/ب[ وسلمٜٓٔعليو ]
لو ادعى ُب زماننا ا١بهل بتحرٙب الطيب واللبس " :قاؿ القاضي أبو الطيب

 انتهى. ،(ٕ)"ففي قبولو وجهاف
للعلماء ٕبيث ال ٱبفى عليو ذلك  جو منهما أنو إف كاف ٨بالطاً والذي يتّ 

خ، أي: لى ا٤بلط  بطيب فالفدية ع (ٗ)ولو لطخو غّبه ،(ٖ)لبِ عادة ٓب يقبل وإال قُ 
 .٧بـر وقد مرّ  (سٍ بْ لُ كَ )وىذا  ،وكذا عليو إف تواٗب ُب إزالتو

 ة،الفدية بالشروط ا٤بذكور  كذلك وسيأٌب ففي كل  ( ٘)بفتح الداؿ/ (ىنودَ )
قولو آخر الفصل ُب ( ٙ)ويأٌب )مع( ،وال تكرار ُب التعرض الٯباهبا ىنا وفيما مرّ 

ألف ىذا ذكر لبياف )كيفية  ؛اْب ...(( شاة( ٚ)ا٢براـ الذي ليس مفسدًا للشك
شرائط وجوبو وتقييده بالتعمد والعلم ا٤بتضمنْب  (ٛ)الدـ وبدلو وما قبلو ذكر لبياف(

ُب القيود الثبلثة من  سوتسويتو بْب الدىن واللب ،عاه الشارحلبلختيار على ما ادّ 
 .(ٜ)زيادتو

                                 
 ُب )ظ، ح(: )أنو(.  (ٔ)

 (. ٛٙٔ/ٗ(، حواشي الشروا٘ب )ٖٖ٘/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٕ)

 (. ٛٙٔ/ٗ(، حواشي الشروا٘ب )ٖٖ٘/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٖ)

 .( ُب )ـ(: "غّب"ٗ)

 /ب/ـ[. ٖٙ( هناية ]٘)

  .( سقط من )ـ(ٙ)

 ."( ُب )ح(: "النسكٚ)

 .( سقط من )ح(ٛ)

 (. ٕٖٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (ٜ)
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 (ٕ)اعاتتاستما٢بلق والقلم وقتل الصيد و٫بوه بأف ىذه  (ٔ)وفارقت ىذه

و٘بب  ،(ٙ)ر فيو جهل و٫بوهوضماهنا ال يؤثّ  ،(٘()ٗ)جنايات واستهبلؾ (ٖ) )وتلك(
إذ ٯبوز لو التداوي ويفدي كما ُب  ؛على ٧بـر احتاج للتداوي بالطيب الفدية أيضاً 

  .(ٚ)األـ
بعده وقد بقيت عينو من ٧بلو من البدف والثوب  (نقل طيب إحرامبو )

وما بعده  (ٛ)/أ[ القيدٓٔٔأو إٔب ذلك احملل نفسو مع ]إٔب ٧بل آخر من أحدٮبا 
٫بو  ،بنفسو بواسطة( انتقالو)بسبب  (ال) (ٜ)ألف النقل كابتداء التطيب ؛٩با مرّ 

ده من غّب قصد لتولّ  ؛(ٔٔ)تقييد أصلو بالعرؼ وُ وٮِبُ يُ ٤با  خبلفاً  ؛(ٓٔ)عرؼ أو حركة
ألجلو، وإباحة استعمالو مع إباحتو استدامتو وندب استعمالو بالبدف قبل اإلحراـ 

                                 
 .( ُب )ظ(: "ىذا"ٔ)

 .ُب )ح(: "استماعات" (ٕ)

 .( سقط ُب )ـ(ٖ)

 .( ُب )ظ(: "استهبلؿ"ٗ)

: االتبلؼ فيما ينفع، أو زواؿ ا٤بنافع الٍب وجد الشئ من أجل ٙبقيقها وإف االستهبلؾ (٘)
 (.ٙٙ)صبقيت عينو قائمة. ينظر: معجم لغة الفقهاء 

(، ٕٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٛٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٖٕ٘/ٗينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٙ)
 (. ٜٖٙ/ٕالغرر البهية )

 (. ٙٓٗ/ْٕب )(، وينظر: روضة الطالب٘ٙٔ/ٕاألـ ) (ٚ)

 .( ُب )ـ(: "العطل"، وُب )ظ(: "النقل"، وُب )ح(: "العتل"ٛ)

 .الطيب""( ُب )ـ( )ح(: ٜ)

 .( ُب )ظ(: "حكة"ٓٔ)

 (. ٕٓ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ص ) (ٔٔ)
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 .(ٔ)ُب الثوب
 بلثوب طيّ )صدر من احملـر  (لبس ثانٍ )سبب (بــــــــ) ٯبب أيضاً  (و)

 (ٖ)بألف ذلك استئناؼ لبس مطيّ  ؛وبقي الطيب بو بأف لبسو ٍب نزعو ((ٕ)إلحرام
بالكلية بالنزع  الطيب باألؤب النتقاؿ الطيب فيها نقل ةوىذه مفهومة من حرم

إما لبسو األوؿ  (ٗ)ٖببلؼ النقل إٔب ٧بل من البدف فإنو قد يكوف مع إيصاؿ/
  .كما مرّ  (٘)/لئلحراـ فبل فدية وال ُب استدامتو

أو بدنو كاف داسو بنعلو  (ٙ)طيب ٗببلوسو (مس  )ٯبب أيضا بسبب ( و)
 ،بو (عينو) لزؽق بكسرىا أي بِ بفتح الباء مصدر ع ((ٚ)قعبَ )ا٤باس ( علم)وقد 

وإف قصرت  (ٛ)قت بو العْب كما ىو واضحبومن الزمو علم كونو طيبا وقد ع
العْب ومثلو ما لو ( ٜ)بالعلم وإف ٓب يعبق اءالعبارة عن إفادتو بل أوٮبت االكتف

                                 
(، مغِب ٖٗٔ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٕٔ/ٗ(، البياف )ٖٕ٘/ٗينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)

 (. ٖٕ٘/ٕاحملتاج )

 .حرامو"( ُب )ـ(: "الٕ)

 (. ٖٕ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٛٔ/ٚ(، اجملموع )ٕٔ٘/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٖ)

 /أ/ظ[. ٜٜٕ( هناية ]ٗ)

 /ب/ح[.ٖٗٓهناية ] (٘)
 .( ُب )ـ(: "بثوبو"ٙ)
، يقاؿ: امرأة عبقة ورجل عبق: إذا تطيب بأدٗب طيب فبقي العبق: لزوؽ الشيء بالشيء (ٚ)

(، ٕٛٔ/ٔما، وعبق الطيب بالثوب وغّبه إذا لصقت رائحتو بو. ينظر: العْب )رٰبو أيا
  (.ٖٗٙ/ٔٝبهرة اللغة )

 .( ُب )ـ(: "اضح"ٛ)

 .( ُب )ح(: "تعتق"ٜ)
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مسو وقد علم عبق  إف( ال) ،(ٔ)عبقت بو من غّب علمو فعلم وتواٗب ُب قلعو
قت بوع رطباً ( ٕ)ق بو عدمو فكاف/ببس ال يعأنو يا بأف علم بو وظنّ  ،فقط (ريحو)

٤با ُب  خبلفاً  ،(ٖ)/ب[ اجملموع وغّبهٓٔٔفبل فدية كما رجحو ُب ] بو فدفعو فوراً 
 .(ٗ)ا٢باوي تبعا للغزإب وإمامو

ق الريح فقط بنحو مسو وىو بباألؤب أنو ال أثر لع( ٘)فهم كبلـ ا٤بصنفأو 
، (ٜ()ٛ)(طيبا)؛ ألنو ليس (ٚ)[مرجتم]أو جلوسو ُب دكاف عطار أو عند ( ٙ)]يابس[

ليس إال  (ٓٔ)ألف التطيب بو ؛بأف ٯبعلها ٙبتو ،ٖببلؼ احتوائو على ٦بمرة
لو طرحو ُب نار أمامو وٓب ٯبعلو ٙبتو ( ٖٔ)لكن جـز الزركشي بأنو ،(ٕٔ()ٔٔ)(كذلك)

                                 
 (. ٕٓ٘ينظر: إخبلص الناوي ص) (ٔ)

 /أ/ـ[. ٗٙ( هناية ]ٕ)

 (. ٖٖٗ(، إخبلص الناوي )ٕٕٚ/ٚينظر: اجملموع ) (ٖ)

(، الغرر ٕٓ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)٘ٛٙ/ٕ(، الوسيط )ٕٚٙ/ٗينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٗ)
 (. ٖ٘ٗ/ٕالبهية )

  .( ُب األصل: "ا٤بص" وسقط من )ح(٘)

 ."ناص( )ح(: "ـ)األصل و( ُب ٙ)

 .مر"خ: "متاألصل( ُب ٚ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ( : "تطيب"ٛ)

 (. ٕٔٚ/ٚ(، اجملموع )ٓٙٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٗٛٙ/ٕينظر: الوسيط ) (ٜ)

 .)ظ(: "بلو"( ُب ٓٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "بذلك"ٔٔ)

(، مغِب ٖٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٓٙٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٗٛٙ/ٕينظر: الوسيط ) (ٕٔ)
 (. ٜٕ٘/ٕاحملتاج )

 .( ُب )ح(: "أنو"ٖٔ)
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أمامو  (ٔ)[كاف]قت العْب ببدنو أو ثوبو حـر وإف بوال منافاة ألنو مٌب ع ،حـر
ال خبلؼ  :د ذلك قوؿ الغزإبويؤيّ  ،(ٕ)الريح فقط ٓب ٰبـر وإف كاف ٙبتوق بومٌب ع

إٔب روائحها فبل فدية وليس   ُب أنو لو وضع بْب يديو أنواع الطيب اسَبواحاً 
 .انتهى ،(٘)ٖباره ودخانو عْب أجزائو أو ؛بعْب الطيب( ٗ)ؽ[صاإل وفإن]( ٖ)كالتبّخر

أو  (نوم)بسبب  ٯبب أيضاً  (و) ،(ٚ)ا٤ببخر كالثوب فيما ذكر (ٙ)وا٤باء
من غّب حائل بينو وبْب بدنو أو  (بمطي  )أو مكاف  ((ٛ)شٍ رْ فَ بِ )جلوس أو وقوؼ 

ألنو ٓب يبلؽ  ؛وإال ٓب ٯبب( ٜ)[الطيب]ملبوسو وقد عبق بو شيء من عْب 
 .(ٓٔ)مطيبا

 ،(ٔٔ)واإلحراـ بدنو للطيب من مسّ  مائعاً  رقيقاً  يكره إف كاف ا٢بائل ،نعم
ق هبا شيء بأف يع من أنو ال بدّ ( ٕٔ)يب بالنعلُب مسألة دوس الط   وما مرّ 

                                 
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٔ)

 (. ٚٙٔ/ٗ(، حاشية الشروا٘ب )ٖٖٙ/ٕينظر: هناية احملتاج ) (ٕ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "كا٤بتبخر"ٖ)

 ."ؼصاات: "فإف األصل( ُب ٗ)

 (. ٗٛٙ/ٕينظر: الوسيط ) (٘)

 .( ُب )ظ(: "وأما"ٙ)

 (. ٚٙٔ/ٗينظر: حاشية الشروا٘ب ) (ٚ)

 .( ُب )ح(: "فراش"ٛ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٜ)

(، الغرر ٖٖٗ/ٔ، إخبلص الناوي )(ٕٕٚ/ٚ(، اجملموع )ٔٙٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٓٔ)
 (. ٖٖٗ/ٕالبهية )

 (. ٖٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٔٙٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٔٔ)

 .( ُب )ظ(: "النفل"ٕٔ)
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الشارح بأنو يلزمو ( ٕ)واستشكل ،صّ للنّ  تبعاً  (ٔ)/أ[ منو ىو ما ذكره ا٤باوردئٔٔ]
بأنو ال  ويردّ  ،وكبل األمرين بعيد ،أو يفرؽ ،أف يسوي بينها وبْب الثياب ا٤بلبوسة

ق ب، فلم يع(ٖ)وقد صرحوا بأنو لو مس طيبا )بيده( ،رم ٩با تقرّ فرؽ بينهما كما عل
فأؤب إذا مسو بثوبو أو نعلو وٓب يعبق هبما شيء  (ٗ)بو شيء من عينو ال فدية عليو

منو ومن ٍب جرى على ما ذكرتو ٝبع متأخروف، كالسبكي، واألذرعي، وأيب زرعة 
  .ْب ملبوسو وبدنووُب أنو ال فرؽ ب ،وغّبىم، وكبلـ ا٤بًب صريٌح ُب ذلك

ض أو فعليو من الطيب بن )يلقِ توان في دفع ما أُ (ٯبب أيضا بسبب  )و
خبلفا ٤با يوٮبو   ،(٘)سواء أكاف ا٤بلقى الريح أو غّبىا ،غسل أو غّبٮبا مع اإلمكاف

 .ُب األٲباف( ٚ)فجعلت االستدامة كاالبتداء ىنا ٖببلفها (ٙ)لتقصّبه/ ؛كبلـ أصلو
ألف قصده اإلزالة  ؛وإف استلـز ا٤بماسة وطاؿ زمنها وإ٭با جاز الدفع بنفسو

ومن ٍب جاز لو نزع الثوب من رأسو وٓب يلزمو شقو وإف تعدى بلبسو كما اقتضاه 
وجو يوقد  ،نقصت بو قيمتو( ٛ)لم يلزمو أنو ٯبوز، )وإف(بوظاىر تعبّبىم  ،إطبلقهم

 .بأف مبادرتو للخروج عن ا٤بعصية قطعت النظر عن كونو إضاعة ماؿ
أما إذا ٓب  ،/ب[ يزيلو حيث ال تراخي فيؤٔٔٔب أف يأمر من ]نعم األوْ 

                                 
 (.ٖٔٔ/  ٗ) الكبّب ينظر: ا٢باوي (ٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "استشكلو"ٕ)

 .( سقط من )ـ(ٖ)
 (.ٕٕٚ/ٚ(، اجملموع شرح ا٤بهذب )ٓٙٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٗ)

 (.ٖٖٙ/  ٖ(، هناية احملتاج )ٚٙٔ/ٗٙبفة احملتاج ) (،ٕٓ٘ا٢باوي الصغّب ) ينظر: (٘)

 /ب/ـ[. ٗٙ( هناية ]ٙ)

 .( ُب )ظ(: "ٖببلفهما"ٚ)

 .( سقط ُب )ـ(ٛ)
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شيء عما يلزمو  (ٕ)ل عندهضفقد من يزيلو أو أجرتو بأف ٓب يفو  ةلنحو زمان (ٔ)ٲبكن
إزالتو  (ٖ)/ولو توقفت ،أو كوهنا زائدة على أجرة ا٤بثل فبل فدية ،صرفو ُب الفطرة

وإال  ،و ٍب أزالوأ بللوضوء فإف كفى ماؤه إلزالتو توضوٓب ٯبد إال ما يكفيو على ا٤باء 
أنو يقدـ إزالتو ضعيف أو  (ٙ)األـ (٘)وإطبلؽ ٝبع كنص ،إذ ال يدؿ لو؛ (ٗ)قدمو

  .بو (ٚ)/٧بموؿ على الشق األخّب أو على ما إذا ٓب يتغّب ا٤باء
أو غّبه  تكيسًا كان  (بخرقة) ويب كمسكالط  ( ٛ)(حمل)بسبب  (ال)
ال ( و)الرأس ( ٔٔ)قارورة مصمتة (ٓٔ)عليو، أي فيها أو ُب حلّي أو( ٜ)]شّدت[

وإف  (ٗٔ)أو الورد ُب ٫بو منديل ،عنو (تْ ما شق  ) (ٖٔ)[رةٍ أف]ا٤بسك  (ٕٔ)بسبب ٞبلو
متطيبا بذلك  دّ عَ إذ ال يػُ  ؛لؤلذرعي خبلفاً  ،أو قصد التطيب الريح ُب الكلّ  شمّ 

                                 
 .( ُب )ظ(: "يتمكن"ٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "عنو"ٕ)

 . /ب/ظ[ٜٜٕهناية ]( ٖ)
 (.ٖٖٙ/ٖتاج )هناية احمل(، ٚٙٔ/ٗ) احملتاج ٙبفةينظر:  (ٗ)

 .( ُب )ـ( : "النص"٘)
 (.ٛٙٔ/ٕ) للشافعي ينظر: األـ (ٙ)

 /أ/ح[.ٖ٘ٓهناية ] (ٚ)
 ."و: "ٞبلو)ـ( (ظ)و األصل ( ُبٛ)

 (.ٖٙٔ، وا٤بثبت من اإلرشاد ص))ظ( )ح( )ـ(: "شدة" األصل: "سدر"، وُب ( ُبٜ)

 .( ُب )ـ(: "أو ُب" زيادةٓٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "مضممة"ٔٔ)

 .(: "ٞبل"( ُب )ظٕٔ)

 (.ٖٚٔ. وا٤بثبت من اإلرشاد ص))ظ(: "قارورة"، وُب )ـ(: "الفارة" ُب (ٖٔ)

 (.ٚٙٔ/ٗ) والعبادي الشروا٘ب وحواشي ا٤بنهاج شرح ُب احملتاج ينظر: ٙبفة (ٗٔ)
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 ،وال فرؽ بْب ا٢بمل باليد والشد ُب الثوب ،أو عدـ الشق دّ شبال لوجود ا٢بائل
كذا قالوه وىو   ،رة وجبت الفديةفأقت الشأو ( ٔ)فإف فتحت ا٣برقة أو )القارورة(

  .وإف نظر الشيخاف فيو بأنو ال يعد تطيبا ،ا٤بعتمد
فتوحة جملرد ا٤ب (ٖ) (الفأرة) (ٕ) ا٤بشقوقة )و( الفأرةوٕبث األذرعي أف ٞبل 

ُب  ُب ثوبو وقصر الزمن ٕبيث ال يعدّ  يشدٮباوليس ببعيد إذ ٓب  ،ل ال يضرقالن
 (ٗ)/أ[ ا٢بلي ا٤بفتوح وا٣برقة الغّبٕٔٔوعليو فيلحق هبما ] ،العرؼ متطيبا قطعا

ألف ؛ (٘)ا٤بسك والكافور أنو ال فدية بشمّ  عن النصّ  ، ونقل ابن كجّ [دودةشا٤ب]
  .انتهى .ذا أف يستعمل رطبا ُب البدفالعرؼ ُب استعماؿ مثل ى

وينبغي ٞبلو على ما إذا ٓب يأخذه بنحو يده وإال لزمتو الفدية ولو ناسيا 
يقصد بو  (ٙ)وىو الذي يظهر ما ٓب/ ،وإف ٓب يشمو بناء على إ٢باؽ يده ٗبلبوسو

أما  :ويدؿ على ذلك قولو عن النص أيضا ،أخذا ٩با مر عن األذرعي ،لق٦برد الن
ف إ (ٛ)فأما ،إف لطخ بو بدنو وىو رطب اوكذ، (ٚ)و افتدىذا أخذه بيده ومشّ ا٤بسك إ

  .انتهى .فبل فدية (ٓٔ)(و يابًسا من غّب شمّ )أو مسّ  مسّ  (ٜ)مشو من )غّب(
                                 

 .( ُب )ظ(: "قارورة"، وُب )ـ(: "الفارة"ٔ)

 .( ُب )ـ(: "أو"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "قارورة"ٖ)

  .( سقط ُب )ح(ٗ)

 (.ٓٔ٘/ٕ) ا١بمل : حاشيةينظر (٘)

 /أ/ـ[. ٘ٙ( هناية ]ٙ)

 .( ؼ )ح(: "فدى"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "فإف ما"ٛ)

  .( سقط ُب )ـ(ٜ)

  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)
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إال إف لزؽ بو عينو أو ٞبلو بنحو يده  يضرّ  (ٔ)فعلم أف ٦برد مس اليابس ال
أف ٤بن  وٕبث األسنوي ،بشرطو السابق النقلأو خرقة غّب مشددة وٓب يقصد بو 

قسط أو أظفار إلزالة ( ٕ) ستعمل )قليل(تطهرت من ٫بو حيض وىي ٧برمة أف 
أخف لوجوب ( ٖ) بل أؤب ألف أمر الطيب )ىنا( ،الريح الكريو ال للتطيب كا٤بعتدة

 إزالتو عند الشروع ُب العدة إال اإلحراـ.
. (ٙ)ةو٨بيط وأم( ٘)طيب (ٗ)[ال يكره للمحـر ]شراء :ُب ا١بواىر :فرع 

لو ( ٓٔ))يكره( (ٜ)ا١برجا٘ب (ٛ)لكن قاؿ )بو( ،فٍبوٗبا أطلقو ُب األمة أُ ، (ٚ)انتهى
و بأهنا ووجّ  ،(ٕٔ()ٔٔ)وظاىره أنو ال فرؽ بْب الٍب للخدمة والٍب للتسري ،شراؤىا

                                 
 .( ُب )ح(: "ٓب"ٔ)

 .( سقط ُب )ـ( ٕ)

  .( سقط ُب )ح(ٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 .( ُب )ح(: "الطيب"٘)

 .امة"( ُب )ظ(: "أو ٙ)

 (.ٛٙٔ/  ٗ) احملتاج ينظر: ٙبفة (ٚ)

  ليست ُب نسخة ُب )ظ( )ح( )ـ(( زيادة ٛ)

تفقو  ،قاضي البصرة وشيخ الشافعية هبا ،أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا١برجا٘ب ،أبو العباسىو:  (ٜ)
ومن تصانيفو  ، زي وكاف من أعياف األدباء لو النظم والنثرعلى الشيخ أيب إسحاؽ الشّبا

 من ا٥بجرة. اثنتْب وٜبانْب وأربعمائة، توُب سنة ا٤بعاياةو البلغة و  ،والتحرير ،الشاُبكتاب 
 (.ٕٓٙ/ٔ(، طبقات ابن قاضي شهبة )٘ٚٗينظر: طبقات الشافعيْب ص)      

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٓٔ)

 .( ُب )ظ( زيادة: "وبْب الٍب"ٔٔ)

 إعداد األمة أف تكوف موطوءة ببل عزؿ.: التسري( ٕٔ)
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بفتح - (لحية( ٕ)ىنُ دَ ) حـر باإلحراـ( و)/ب[، ٕٔٔلفراش ]ىل لتأت (ٔ)بالعقد
الطربي سائر ( ٗ)[احملب]وأ٢بق هبا  ،(ٖ)ولو المرأة )كما قالو القاضي( -الداؿ

 .شعور الوجو
 (٘)[خبلفا]واعتمده ٝبع متأخروف وىو متجو  ،وىو القياس :قاؿ األسنوي

 .انتهى .ال يلحق هبا ا٢باجب وا٥بدب وما على ا١ببهة :ابن النقيب( ٙ)()لقوؿ
ا ٕباؿ ميتهمإذ ال يقصد تن ؛ومثلو شعر ا٣بد ،نعم ما قالو ُب األخّب ظاىر

ولو شعرة منو من ذكر أو غّبه بدىن  (ٛ)( (ٚ)[عمتصل   غير] رأس)دىن ( و)
من ٫بو حب  (ٓٔ)من وزبد وشحم ومشع ذائبْب ومعتصرغّب مطيب كس (ٜ) )وىو(

٤با فيو   صلعتسواء الرأس واللحية احمللوقاف وغّبٮبا ما عدا رأس م ،جّب كزيت وش
أي شأنو ا٤بأمور  ،(ٔٔ)((احملـر أشعث أغرب)) :من تزيْب الشعر وتنميتو ا٤بنافيْب ٣برب

                                 
 (. ٜٙ(، التوقيف على مهمات التعاريف ص)ٛ٘ينظر: التعريفات ص)  

 .( ُب )ح(: "بالعقد"ٔ)

  .( طمس ُب )ظ(ٕ)

  ليست ُب )ظ( )ح( )ـ(.( زيادة ٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ( ما بْب ا٤بعقوفتْبٗ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٘)

  .( سقط ُب )ـ(ٙ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)

(، غاية ٛٙٔ/  ٗينظر: ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج وحواشي الشروا٘ب والعبادي ) (ٛ)
 (.ٚٚٔالبياف شرح زبد ابن رسبلف )

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ولو"ٜ)

 .( ُب )ظ(: "كربيت"ٓٔ)

رضي اهلل -عن عمر بن ا٣بطاب ( ٖٚٗ( برقم )ٜٚأخرجو أبو يوسف ُب اآلثار ص) (ٔٔ)
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لشعر الرأس،  (خضبٌ  ال)وإف كاف يستخرج منو السمن  ٖببلؼ اللنب ،بو ذلك
؛ ألنو ليس بطيب (ٖ)و٫بوه( ٕ)[رقيق]، والّلحية ٕبناء ( ٔ))أي يرتق كما علم ٩بّا مّر(

 .بالسواد مطلقا إال بإذف حليل أو ١بهاد (ٗ)/ا٣بضب وٰبـروال ُب معناه، 
وذقن األمرد  ةقلْ ٤برض أو خِ  ؛وىو ما ال ينبت فيو شعر ما( ٘)ع٤بتصلّ أما ا

ولزمتو الفدية كما  مخشطيب األت (ٚ)وإ٭با حـر ،ا٤بعُب اءالنتف( ٙ)فبل ٰبـر دىنهما
فإف ا٤بعُب فيو الَبفو بالطيب وإف كاف  ،ٖببلفو ٍبّ  ،ةألف ا٤بعُب ىنا منتف بالكليّ  ؛مرّ 

 .قد يبقى منها بقية( ٛ)طيفة الشم//أ[ على أف لٖٔٔم ]خشا٤بتطيب أ

                                 
قاؿ لو عمر: ، فبينا ىو واقف بعرفات، إذ أبصر رجبل يقطر رأسو طيبا عمر أف -عنو

ما ٕب أراؾ يقطر رأسك »فقاؿ: بلى يا أمّب ا٤بؤمنْب. قاؿ: « ألست ٧برما؟ وٰبك»
؟ قاؿ: أىللت بالعمرة مفردة، وقدمت مكة ومعي أىلي، «طيبا، واحملـر أشعث أغرب

ففرغت من عمرٌب، حٌب إذا كاف عشية الَبوية أىللت با٢بج، قاؿ: فرأى عمر أف 
النساء والطيب باألمس، فنهى عمر عند ذلك عن ا٤بتعة، الرجل قد صدقو، إ٭با عهده ب

إذا واهلل ألوشكتم لو خليت بينكم وبْب ا٤بتعة أف تضاجعوىن ٙبت أراؾ عرنة، »وقاؿ: 
 .«ٍب تروحوف حجاجا

 ليست ُب النسخ )ظ( )ح( )ـ(.( زيادة ٔ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕ)

 (.ٛٚٔ)ص(، غاية البياف ٖٙٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٖ)

 . /أ/ظ[ٖٓٓهناية ]( ٗ)
 .( ُب )ـ( )ظ(: "ا٤بتضلع"٘)

 .( ُب )ـ(: "دىنها"ٙ)

(ٚ"  .( ُب )ـ(: "ٰبـر

 /ـ[. ب/٘ٙ( هناية ]ٛ)
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ٓب تزؿ وإ٭با عرض مانع ُب طريقها فحصل االنتفاع  (ٔ)/ألهنا :وإف قلت
ولو كاف بعض الرأس أصلع جاز دىنو فقط دوف الباقي  ،بالشم ُب ا١بملة وإف قلّ 

ما عدا ذلك من البدف ظاىرا ( ٕ))لكن( ،وخرج بالرأس واللحية وما أ٢بق هبما
منو  ةب اللحية أو الشارب أو العنفقيوره وأكلو من غّب أف يصوسائر شع ،وباطنا

 وفارؽ حرمة االستعاط ،وجعلو ُب شجة بنحو رأسو ٤با مرّ  ،شيء كما ىو ظاىر
بالطيب بأف القصد ىنا تنمية الشعر وٓب ٰبصل منو شيء بوجو وىناؾ الرائحة وىي 

  .ٗبا ذكر وما يأٌب من نظائره يوجب الفدية (ٗ) (وغّبه، )واحملـر (ٖ)ظهر ٕبناءت
) بو  (وحرم)دىن ا٢ببلؿ ال احملـر كنظّبه السابق ُب ا٢بلق ( ٘))وللمحـر
 يده أو رجلومن  (صحيح) (ٙ))بقيد زاده بقولو( (ظفر ةنإبا)على الذكر وغّبه 

 (ٚ)ف(إ)( ال) ،قياسا على ا٢بلق ٔبامع الَبفو ،أو من ٧بـر آخر قلما أو غّبه

ألنو حينئذ ليس  ؛٤بعُب آخر [تونابإ]أي معو وإف حرمت  (بعضوه) [نو]أبا
ى ببقائو وخرج بالصحيح ما لو انكسر الظفر وتأذّ  ،مقصودا باإلزالة بل تابع

 .فلو إزالتو

                                 

 /أ/ح[.ٖ٘ٓهناية ] (ٔ)
  ليست ُب النسخ )ظ( )ح( )ـ(.( زيادة ٕ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "با١بشاء"ٖ)

(ٗ"  .( ُب )ح(: "اجملـر

"( ُب٘)  . )ح(: "اجملـر

  .( سقط ُب )ح(ٙ)

  .( سقط ُب )ـ(ٚ)
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( و) ،(ٕ)لو قطع ا٤بنكسر فقط ببل فدية فيهمابعضو جاز  (ٔ)ولو انكسر
/ب[ أو ٖٕٔٔبلق أو إحراؽ أو قص ] (شعر) نةابذكر إ (ٖ)على من حـر بو أيضاً 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )  :لقولو تعأب ،من نفسو أو ٧بـر آخر كما مر ،نورة أو غّبىا

(ۉ ې ې
أي  (بجلده)و ناأبف إ (ال)ا١بسد  ، وقيس بشعر الرأس شعر سائر(ٗ)

 ،لو الفدية لكن تسنّ  ؛(٘)ا١بلد من حيثية أخرى ألنو تابع نةاإبوإف حرمت  ،معو
الواجب  :وقوؿ ا٤باوردي ،ليصدؽ بالواحد وببعضو] سنوا٤براد بالظفر والشعر ا١ب

بل ا٤بذىب أف الواجب ُب كلها  ،الشعرة قسط ا٤بقطوع منها ضعيف (ٙ)[ُب بعض
وال فدية  ، (ٛ)لضرره (عين)باطن  (في)الشعر نابتا ( ٚ)كاف  أو ،عضهاٯبب ُب ب

، وإ٭با لزمت ُب حلق الشعر لكثرة قمل ألف (ٜ)كقتل صيد صائل وحيواف مؤذٍ 
ومن ٍب لو طاؿ شعر حاجبو أو رأسو  ،األذى حصل من غّب ا٤بزاؿ ٖببلفو ىنا

 .جاز لو قطع ا٤بغطى فقط وال فدية (ٓٔ)وغطى عينو
بدنو ( ٕٔ)[وسائر]من رأسو ( ٔٔ)الشعر/ :أي (غسلو)ـر أي احمل (ولو)

                                 
 .( ُب )ـ(: "أنكر"ٔ)

 (.ٖٔٓ)ص(، فتح ا٤بعْب ٕٕٙ/  ٕينظر: األـ للشافعي ) (ٕ)

 .( ُب )ـ(: "ما"ٖ)

 (.ٜٙٔسورة البقرة، اآلية ) (ٗ)

 (.ٓٚٔ/ٗ) احملتاج (، ٙبفةٕٕٙ/ٕ) ينظر: األـ (٘)

 ( )ح( )ـ(.زيادة من نسخة )ظ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٙ)
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "أو إف"ٚ)

 .( ُب )ح(: "التضرره"ٛ)

 (.ٜٙٔ/ٕ) وعمّبة قليويب (، حاشيتاٜٖٖ/ٖ) احملتاج ينظر: هناية (ٜ)

 .( ُب )ح( )ظ(: "عينيو"ٓٔ)

 /أ/ـ[. ٙٙ( هناية ]ٔٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕٔ)
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إذ القصد منو إزالة الوسخ ال التنمية واكتحاؿ ؛ (ٕ()ٔ)[يمطْ خِ ]أو ٫بو  (ردْ سِ بِ )
  ب واألؤب تركهما.بغّب مطيّ 

والكراىة ُب  ،د و٫بوهمَ ٜبد مكروه كما ُب اجملموع وغّبه إال ٢باجة رَ اإل ،نعم 
 ،ا ٓب يقطع هبما شعرا وٓب يضطر إليهما حينئذصد مفواحتجاـ و  ،ا٤برأة أشدّ 

شعره برفق خشية االنتتاؼ ( ٗ)سرحتونظر ُب مرآة و ، ( ٖ)[مباح]ر عْ نشاد شِ إو 
/أ[ ٗٔٔومن ٍب يكره حك شعره ال جسده بأظفاره ال بأناملو ] ،ا٤بوجب للدـ

شيئا من شعره  (مشطٌ  فَ تَ نَـ  ىل شكّ  إن)ٯبب عليو  (دم وال) وتفليتووتسرٰبو 
على احملـر  (وحرم) (٘)ألف األصل براءة الذمة ،التسريح أو انتتف بنفسو حْب

ُب قبل  ،ولو لبهيمة ،وطء :أي (ٙ)(نكاح)أو ٕبج أو عمرة أو هبما  إحراما مطلقا
 ،مة أو بقدر ا٢بشفة من مقطوعهاهبي (ٚ)/بذكر متصل أو مقطوع ولو من ،أو دبر

 .(ٛ)حٌب ٰبـر على ا٤برأة ا٢ببلؿ ٛبكْب احملـر منو
 ،على ا٢ببلؿ أيضا حاؿ إحراـ ا٤برأة مآب يرد بو ٙبليلها بشرطو اآلٌب وٰبـر

                                 
 ، ولعل ا٤بثبت أنسب للسياؽ.ـ(: "فطمي")ظ( )ح( ) األصل: )ٟبطي(، وُب ( ُبٔ)
.  النفع يدؽ ورقو يابسا وٯبعل غسبل للرأس فينقيوّبنبات من الفصيلة ا٣ببازية كث :ا٣بطمي  

 (.ٕ٘ٗ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٙٔٔ/ٕٖينظر: تاج العروس )

 (.ٕٗٓ/  ٗ) (، البيافٕٕٔ/  ٗ) الكبّب ينظر: ا٢باوي (ٕ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب ( ٖ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "تسريح"ٗ)

 (.ٕٔ٘/ٕ) ا١بمل (، حاشيةٖٚٗ/ٕ) البهية ينظر: الغرر (٘)

 (.ٙٓٗ/ٕٔ) ا٤بطلب (، هنايةٖٕٔ/ ٗ) الكبّب ينظر: ا٢باوي (ٙ)

 . /ب/ظ[ٖٓٓهناية ]( ٚ)
 .( ُب )ظ(: "فيو"ٛ)
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( و)ره ابن عباس با١بماع والرفث فسّ  ،أي فبل يرفث( ٔ))فبل رفث( :لقولو تعأب
ولو مع  ،كالقبلة والنظر واللمس وا٤بعانقة بشهوة  ء،أي الوط (ومقدماتُ )أيضا حـر 

خبلفا ٤با اقتضاه تقييد أصلو بالناقضة أي للوضوء تبعا  ،(ٕ)عدـ إنزاؿ أو مع حائل
وال دـ ُب النظر بشهوة  ،(ٖ)بل ُب اجملموع أف ذلك غلط من الغزإب اتفاقا ،للغزإب

 ،مات فإف فيها الدـ وإف ٓب ينزؿٖببلؼ بقية ا٤بقد   (٘)/(ٗ)والقبلة ٕبائل )وإف أنزؿ(
وُب األنوار  ،ُب الدـ فيو من اإلنزاؿ فإنو ال بدّ  ؛إف باشر عمدا بشهوة واالستمناء
وكأنو أخذه من تصويب النووي فيمن قبل  ،(ٙ)أنو ٯبب ُب تقبيل الغبلـ بشهوة

وُب  ،هوة أٍب وفدىأو الش ،زوجتو لوداع أنو إف قصد اإلكراـ أو أطلق فبل فدية
 ( ٚ).)ٯبب( :ا١بواىر

 ،/ب[ ُب قبل خنثى مشكل لزمتو شاة إف أنزؿٗٔٔلو أوِب ذكره ] :ا٤باوردي
 (ٓٔ)، وٗبا تقّرر علم أف قولو )إنو إف((ٜ)كمباشرة ا٤برأة فيما دوف الفرج( ٛ)ػ(فػ)وإال 

وكذا  ،أي أو بد٥با ،ا١بماع الواقع بعدىا ةبدن ُب (ٔٔ)(دمها)ويندرج  ،أنزؿ ضعيف
                                 

 .وؽ"( ُب )ظ( )ح(: "فبل رفث وال فسٔ)

 (.ٖٛٗ/ٕ) البهية ينظر: الغرر (ٕ)

 (.ٜٓٔ/ ٚ)اجملموع شرح ا٤بهذب ط. عآب الكتب  (ٖ)
   (.( سقط ُب )ـٗ)
 /أ/ح[.ٖٙٓهناية ] (٘)
 (.ٖٔٚ/ٔ)ينظر: األنوار  (ٙ)

 )ظ( )ح( )ـ(: "عن".( ُب ٚ)

 فبل".")ظ( )ح( )ـ(: (ُب ٛ)

 (.ٖٕ٘/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب )( ٜ)
  .( زيادة ُب األصلٓٔ)

 .)ظ( )ح( )ـ( "دمو" ( ُبٔٔ)
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 على األوجو، وسواء أطاؿ ُب شاتو كالواقع بعد ا١بماع ا٤بفسد أو بْب التحللْْب 
بل  ،الزمن بْب ا٤بقدمات وا١بماع أـ قصر، وذلك قياسا على حرمة العقد اآلٌب

أما حيث ال شهوة وال حرمة وال  ،احملـر أكثر منو (ٔ)/ءألهنا تدعو إٔب الوط ؛أؤب
  .فدية اتفاقا

))ال  ٤با صح من قولو ؛ (ٖ()ٕ)بنفسو أو وكيلو (هعقدُ )أيضا حـر عليو  (و)
فيحـر العقد بسبب  ،، وىو شامل للزوج وا٤برأة والوٕب(ٗ)((ينكح احملـر وال ينكح

وكذا ال يصح إذنو لعبده ا٢ببلؿ ُب  ،كما يأٌب ُب النكاح  وال يصحّ  ،إحراـ أحدىم
؛ وُب (ٙ)وكعبده موليو السفيو ،، وإف نظر فيو غّبه(٘)افالنكاح كما قاؿ ابن القطّ 

، وأعاد الضمّب عليو ُب عقده مريدا بو ءعبارتو استخداـ؛ ألنو أراد بو أوال الوط
مريدا بو  ، وُب عقدهءوطلعليو الضمّب ُب مقدماتو مريدا بو ا( ٚ)وأيضا أعاد ،العقد

ويلـز عليو خروج اإلضافة عن حقيقتها من مغايرة  ،سعادالعقد، كذا ُب اإل

                                 
 /ب/ـ[. ٙٙ( هناية ]ٔ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "بوكيلو"ٕ)

 (.ٕٓٗ/ٙ) ا٤بنهاج شرح إٔب احملتاج (، هنايةٗٛ/٘) للشافعي ينظر: األـ (ٖ)

أخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ٙبرٙب نكاح احملـر وكراىة خطبتو  (ٗ)
 (.ٜٓٗٔ( برقم )ٖٓٓٔ/ٕ)

من أصحابنا أصحاب ، أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن القطاف البغدادي ،أبو ا٢بسْبىو:  (٘)
ٝبادى األؤب سنة تسع وٟبسْب  ُبتوُب  أصوؿ الفقو وفروعو. لو مصنفات ُب الوجوه،
 .من ا٥بجرة وثبلٜبائة

 (. ٕٛٚ(، طبقات الشافعيْب ص)ٕٗٔ/ٕب األ٠باء واللغات )ينظر: هتذي  

 .( ُب )ظ(: "السفينة"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "عاد"ٚ)
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إما بيانية أو من إضافة األعم ( ٔ)إذ اإلضافة على ما قالو ،ا٤بضاؼ للمضاؼ إليو
واألؤب أف  ،/أ[ ما ال ٱبفى٘ٔٔا٤براد ىنا ] (ٕ)اء[خف]من  وفيها ،إٔب األخص

 .ءو ٗبعُب الوطٯبعل الضمّب راجعا للنكاح الذي ى
وىو  ،فقط ءأي العقد ا٤بقصود بو حل الوط ء،عليو الوط وحـر :والتقدير

؛ ألف القصد بو ا٤بلك، والوطء تابع فيو ال مقصود، الشراءعقد النكاح دوف عقد 
فلو فعل  ،(ٖ)واستغُب أصلو عن ذكر حرمة العقد ٗبا ذكره ُب ا٣بصائص )والنكاح(

 .كرارسلم من التّ ( ٗ)ما فعل()ك
دوف غّبه وأنو  الذي ٍب حل العقد ُب اإلحراـ لو  (٘)وقد ٯباب عنو )بأف(

 .باطل( ٙ)من غّب
الشامل للوٕب والزوج ( ٚ)[التعمد]وأنت خبّب بأف ىذين ليس فيهما من إفادة 

إلفادة ىذا ( ٜ)[بو]فكاف تصرٰبو ، (ٛ)[ىذا]والزوجة دوف الشهود ما ُب كبلمو 
 .تكراراً  فبل يعدّ  ،لعمـوا

                                 
 .( ُب )ـ(: "قللو"ٔ)

 ."ي: "خفاألصل( ُب ٕ)

 .( طمس ُب )ـ(ٖ)

 .( ُب )ح(: "أف"ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "غّبه"٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "التعميم"ٙ)

 من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.زيادة ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٛ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٜ)
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ألنو ذكر  ؛فدية فيو (ٕ)يستفاد من كبلمو أف العقد وإف حـر ال( ٔ)قد وأيضاً 
ـر من فعل شيئا ٰب :من احملظورات إال ىذا فهو مستثُب من قو٥بم( ٗ)ذكر (ٖ)ما ءدما

بإمساؾ أو ( ٙ)االصطياد إذا أرسل الصيد وا٤بتسبب( ٘)ومثلو/، لزمو فدية باإلحراـ
القبلة ٕبائل بشهوة حٌب ( ٓٔ)النظر )أو( (ٜ)وتكرير ،الصيد( ٛ)غّبه (ٚ) ليل٫بوه ُب

 (ٖٔ)[كذا]و (ٕٔ)أٌب الشهادة ُب النكاحتكما  (ٔٔ)[ا٣بطبة]ويكره للمحـر  ،أنزؿ

  .الزفاؼ مع إحراـ أحد الزوجْب
/ب[ ُب أصلو لعدـ ٘ٔٔعلى الواو الٍب ]ثرىا آومن ٍب  ،لبلستئناؼ (ثمّ )

 ،صحيح( ٘ٔ)[غّب]وىو  ،العطف هبا على ما قبلها (ٗٔ)يهامهاإفادهتا ذلك بل وإل
                                 

 .( سقط ُب )ـ(، وُب )ظ(: "فقد"ٔ)

 .( ُب )ـ(: "كبل"ٕ)

  .( سقط ُب )ـ(ٖ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ذكره"ٗ)

 /ظ[. أ/ٖٔٓ( هناية ]٘)

 .ُب )ح(: "النسيب"( ُب )ـ(: "التسبب"، و ٙ)

 .( وُب )ـ( )ظ(: "قبل"، وُب )ح(: "قتل"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "غّب"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "تكرار"ٜ)

 .( ُب )ـ( )ح(: "و"ٓٔ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٔٔ)

 (.ٗٗٔ/ ٖ) الطالبْب (، روضةٖٕٛ/ٚ) ينظر: اجملموع (ٕٔ)

 )ظ( )ح( )ـ(.زيادة من نسخة ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٖٔ)

 .( ُب )ح( )ظ(: "الهبامها"ٗٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٘ٔ)
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أوؿ من ( ٔ)/(لتحلّ  قبل) ءأي الوط (هعمد)إذ ليس القصد ا٢بكم عليو با٢برمة 
أـ بعده  (ٖ)قبل الوقوؼ وىو إٝباع (ٕ)[أكاف]سواء  ،ل العمرةاإلحراـ ٕبج وقبل ٙبلّ 

أي مع علم  (بعلم)ا٢بج أـ ال كما ُب األـ  (٘)وسواء أفاتو ،(ٗ)خبلفا أليب حنيفة
أي معهما أو  ،ولو كاف بصيب ورؽ( ٚ)واختيار (ٙ)/للحرمة وعقل إال ُب السكراف

أي  (يفسده)ألف عمد الصيب عمد وألف الرقيق مكلف  ،مع أحدٮبا على األصح
أو ( ٜ)منذور ،وسواء ا٤بتطوع بو وا٤بفروض، (ٛ)اإلحراـ :ـ من قولوا٤بعلو  النسك

وال  ،ويصح عوده على نفس اإلحراـ خبلفا للشارح ،لنفسو أو غّبه كاألجّب ،غّبه
ألف معُب  ،ينافيو وجوب ا٤بضي فيو ولزـو فدية ما ارتكبو من احملظورات بعد ا١بماع

  .إفساده عدـ االعتداد بو
وا٤بغمى عليو والنائم وا٤بكره وا١باىل لقرب عهده أو  أما الناسي واجملنوف

ٍب جامع  أجزأها ببادية بعيدة ورامي ٝبرة العقبة قبل النصف ٍب حلق ظانّ  تنشئتو
ألف ا٤بغلب ىنا  ،ومتعمد مقدماتو واجملامع بعد التحلل األوؿ فبل يفسد نسكهم

وقد  ،ولضعف اإلحراـ بالتحلل ،كا٢بلق  معُب االستمتاع كالطيب ال االستهبلؾ
                                 

 /أ/ـ[. ٚٙ( هناية ]ٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕ)

 (.ٕٗ)مراتب اإلٝباع ينظر:  (ٖ)

 (.ٕٚٔ/ ٕ)بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع ينظر:  (ٗ)

 .نو"( ُب )ح(: "فا٘)

 /ب/ح[.ٖٙٓهناية ] (ٙ)
 .( زيادة ُب )ح(: "ومع اختيار"ٚ)

 الوردية البهجة شرح ُب البهية (، الغررٖٖٗ/  ٗ) ا٤بذىب دراية ُب ا٤بطلب ينظر: هناية (ٛ)
(ٕ  /ٖٜٗ.) 

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "بنذر"ٜ)
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ولو جامع بعد اإلفساد  ،ٌبأ/أ[ ذلك كما يعلم ٩با يٙٔٔٯبب الدـ ُب بعض ]
والتعمد مع أف ا٢برمة  ،د اإلفساد ووجوب الفدية بالعلموقيّ  ،لزمو شاة كما يأٌب

ألف الفدية قد ٘بب مع  ؛إٔب ذلك ا١بناحافمقيدة هبما أيضا ألف ذينك ٮبا 
وىو كذلك كما  ،(ٔ)[امعاً ]٦بيفسده أنو ال ينعقد إحرامو  :فهم قولوأو  ،لا١به

فإهنا إذا عرضت  (كردة)وىذا  ،قدمو وقدمت ٍب حكم ما لو أحـر ُب حاؿ نزعو
وإف قصر زمنها ٤بنافاهتا لو   (ٕ)أثناء العمرة أو ا٢بج ولو بعد التحلل األوؿ يفسده

  .كغّبه من العبادات
بدليل أنو  ،أثناء الوضوء فإنو ال يبطل ما مضى (ٗ)ادباالرتد (ٖ)وقد يستشكل
وقد ٯباب بأف النية ؟ (ٚ)[بنيتو]شيء ىنا ٓب يكمل  (ٙ)فؤلي (٘)لو أسلم كّمل بنيتو

من بطبلف بعضها بطبلف   (ٛ)[يلـز]ُب الوضوء ٲبكن توزيعها على أعضائو فلم 
اف ا٤بناُب ٥با فك ،ٖببلفها ُب ا٢بج فإنو ال ٲبكن توزيعها على أجزائو ،(ٜ)كلها

  .هبا مطلقاً ( ٓٔ) (النسكمبطبل ٥با من أصلها )ففسد 

                                 
 .جامعا"ف: "األصل( ُب ٔ)

 (.ٓٓٗ/  ٚ) ا٤بهذب شرح اجملموع(، ٖٙ٘/  ٗ) ا٤بذىب دراية ُب ا٤بطلب ينظر: هناية (ٕ)

 .( ُب )ح(: "يشكل"ٖ)

 .( ُب )ظ(: "باالزيداد"ٗ)

 .( ُب )ظ(: "نية"، وُب )ح(: "بنية"٘)

 .( ُب )ـ(: "ببل"ٙ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ٛ)

 . (ٜٖٗ/ٕينظر: حاشية العبادي )( ٜ)

 .ُب )ح(: "فلم يقصد ا٢بج"( ٓٔ)
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  :عن قولو (ٕ()ٔ)(ورقّ ) اً بصِ بِ  ولو) :ووقع ُب نسخة معتمدة تأخر قولو
وإف كاف من  ،لئبل يتوىم عود الغائبْب إٔب الردة أيضا ،واألوؿ أحسن، (ٖ)كردة/

٘بب على من أفسد نسكو بو أي  (ٗ)[و] ،ُب الصيبالواضح أف الردة ال تصح 
فهمو من السياؽ ال بردة ب/ب[ اكتفاء ٙٔٔ] ((بو))حذؼ  :(٘)وُب نسخ ء،بوط

إٛباـ ٤با أفسده بأف يأٌب ٔبميع معترباتو وٯبتنب ٝبيع منهياتو وإال لزمتو الفدية 
 ،اسدة أيضاإذ ىو يشمل الف ،) وأٛبوا ا٢بج والعمرة هلل( :لعمـو قولو تعأب ،أيضا

ٖببلؼ سائر  ،وال ٨بالف ٥بم ،(ٙ)(وبو أفٌب ٝباعة من أكابر الصحابة )
نعم ٯبب إمساؾ بقية  ،إذ ال حرمة ٥با بعده ،العبادات للخروج منها بالفساد

بالردة فبل ٯبب إٛبامو  (ٚ)ما أفسده أما ،النهار ُب صـو رمضاف ٢برمة زمانو كما مرّ 
  .بالكلية؛ ولذلك ٓب ٯبب فيها كفارة وأحبطتأسلم فورا؛ ألهنا  (ٛ)/وإف

من  )بدنة( (بردة ال) ءبوط (ٜ) ولو نفبل )ولو( النسكبإفساد  (ويجب)
 من الصحابة  (ٓٔ)ذكرا كانت أو أنثى؛ لفتوى ٝبع ،اإلبل ٦بزئة ُب األضحية

                                 
  .( سقط ُب )ـ(ٔ)

 (.ٕٕٗ/ٗ) (، البيافٖٜٖ/ٔ) ينظر: ا٤بهذب (ٕ)

 /ب/ـ[. ٚٙ( هناية ]ٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 .( ُب )ح(: "نسخة"٘)

 (.ٛ٘ٔ/ٕ)السنن الصغّب للبيهقي (، ٖٕٛ/ٗ)مصنف ابن أيب شيبة ط. الفكر ينظر: ( ٙ)

 .)ظ(: "فسد" ( ُبٚ)

 . /ب/ظ[ٖٔٓهناية ]( ٛ)
  ليست ُب النسخ )ظ( )ح( )ـ(.( زيادة ٜ)

 .( ُب )ظ(: "ٝباعة"ٓٔ)
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ا١بماع الذي  (ٔ)وىي كفدية ا٤بقدمات كشاة ،بذلك من غّب أف يعرؼ ٥بم ٨بالف
( )عليو(ال يفسد فيما يظهر  أي  )دونها(اجملامع  (ٕ) يعِب على حليلها )احملـر

بأف كانت ٧برمة ٩بيزة  (٘))خبلفا ٤با توٮبو كبلـ أصلو ،نسكها (ٗ)ومن أفسد (ٖ)ا٤برأة
  (ٙ) ٨بتارة عامدة عا٤بة بالتحرٙب كما ُب كفارة الصـو فهي عنو فقط(

أو واطئا بشبهة أو زانيا  ،ال زوجا كاف أو سيداً حبل (ٚ)طئ[الوا]أما لو كاف 
/أ[ مع رد قوؿ ا٤باوردي ومن ٚٔٔ] (ٛ)فتختص الفدية هبا كما بينتو ُب ا٢باشية

اتفقوا على أّف  :وقد قاؿ ُب اجملموع ،أهنا الزمة للحليل وإف كاف حبلال (ٜ)(معو)
ٙبلل  (ٓٔ)/وكافالبدنة الزمة ٥با إذا فسد نسكها فقط، كأف كانت ٧برمة دونو، أي 

الظاىر  :ومن ٍب قاؿ األذرعي ،ىو التحلل األوؿ دوهنا وجرى عليو السبكي وغّبه
كما ىو ظاىر ما   ،أي ومثلها ،أهنا لو زنت أو مكنت ٦بنونا أو هبيمة لزمتها قطعا

البدنة ال  لو استدخلت ذكر حليلها وىو نائم ٖببلؼ ما لو ركبتو كما يأٌب وتلزمو
  .ةأكثر منها دوف ا٤برأ

                                 
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "وشاة"ٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٕ)

 (.ٖٓٗ/ٖ) ا٤بنهاج شرح إٔب احملتاج (، هنايةٕٔ٘/ٔ) ا٤بطالب ينظر: أسُب (ٖ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "فسد"ٗ)
 . (ٕٕ٘صغّب ص)ينظر: ا٢باوي ال( ٘)

  .( مضروب عليو ُب )ظ(ٙ)

 ."إب: "الو األصل( ُب ٚ)

 . (ٜٜٔينظر: حاشية اإليضاح ص)( ٛ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "تبعو"ٜ)

 /أ/ح[.ٖٚٓهناية ] (ٓٔ)
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بينهما وفسد بو نسكاه ونسكاىا؛ خبلفا ٤با يوٮبو اقتصار أصلو  )قرنا وإن)
ألف اإلفساد  ،لكن ال يسقط ما لـز كبلمهما من دـ القراف بالشروع (ٔ)/عليو ٤با مرّ 

ال يسقطو فيلزمو ُب القضاء وإف أفرده؛ ألنو متربع باإلفراد، أو قرف أو ٛبتع كما 
 (ٖ): دـ للقراف(ٕ)يلزمو دماف )آخراف( :ُب التمتع يِبلكن قاؿ البلق ،قالو الشيخاف

، وإذا خرجت الزوجة ( ٘)باإلفساد للقضاء، ودـ للتمتع الذي فعلو (ٗ)الذي التزمو
من ٫بو زاد وراحلة   (ٙ)الٍب فسد حجها لقضائو لـز زوجها زيادة نفقة لسفر

نابة عنها فإف عضبت لزمو اإل ،وليس لو منعها من القضاء على الفور ،كالكفارة
ُب الفساد بأف  (ٚ)وظاىر إطبلقهم أنو ال فرؽ ُب ىذا بْب من تسبب ،من مالو

ألنو ؛ (ٜ)(نومكّ )وىو متجو إف علم  ،/ب[ فيوٚٔٔ] (ٛ)ركبتو وبْب من ٓب يتسبب
جو فإف الذي يتّ  ،ٖببلؼ ما إذا استدخلت ذكره وىو نائم مثبل ،مقصر بتمكينها

ألهنا مسافرة ٢باجتها بغّب إذنو بسبب  ،٥باأف عليها ٝبيع مؤف السفر وال نفقة 
وقد مر أنو يلزمها الكفارة  ،فهي كمن مكنت ٦بنونا أو هبيمة ،تعدت فيو وحدىا

وإذا  ،عليها (ٓٔ)ومؤنة ا٤بوطوءة بشبهة أو زنا ،قطعا فكذا يلزمها ذلك كالكفارة
                                 

 /أ/ـ[. ٛٙ( هناية ]ٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٕ)

 .( ُب )ظ(: "القرآف"ٖ)

 .( ُب )ح(: "ألزمتو"ٗ)

 .( ُب )ح(: "فعلتو"٘)

 .( )ح( )ـ(: "السفر"( ُب )ظٙ)

 .( ُب )ح( )ـ(:"تسببت"ٚ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "تتسبب"ٛ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "سكت"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "زيفا"ٓٔ)
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 ،(ٕ)للْبافَباقهما من ابتداء اإلحراـ إٔب فراغ التح سنّ ( ٔ)[للقضاء]خرج الزوجاف 
  .ا١بماع آكد للخبلؼ ُب وجوبو وىو ُب ٧بلّ 

إف فقد البدنة بأف ٓب ٯبدىا بثمن ا٤بثل مع قدرتو عليو وفضلو عما يبقى  )ثم(
لقيامها مقامها  ،٦بزئة ُب األضحية أيضا )بقرة(ُب الكفارة ٩با يأٌب ُب باهبا وجبت 

٦بزئة  )هشيا سبع( (٘)كذلك وجبت (ٗ))فقدىا( (ٖ)إذا )ثم(ُب األضحية وإف تفاوتا 
إف  )ثم(، ذكورا أو إناثا أو منهما، ( ٙ)ز أو منهماعمن ضأف أو م ُب األضحية

 )بدنة بقيمة(بشرط أف يكوف مقوما  ٯبزئ ُب الفطرة )طعام(فقدىا كذلك وجب 
مكة ُب أغلب األحواؿ كما ُب  (ٛ)بدراىم بسعر/( ٚ)بأف يقـو ،ال ما بعدىا

وقاؿ ٝبع متأخروف  ،والقاضيْب أيب الطيب وا٢بسْب ،عن النصّ  (ٜ)[ةيالكفا]
  .حاؿ الوجوب (ٔٔ)/سعرىا( ٓٔ)[ربتع]ي

 ،/أ[ أقرب منهماٛٔٔالقياس اعتبار سعرىا حاؿ األداء لكاف ]( ٕٔ):ليولو ق
                                 

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٔ)

 .( ُب )ظ(: "للتحللْب"ٕ)
 .( ُب )ظ( )ح(: "إف"ٖ)

  .( سقط ُب )ـ(ٗ)

 .( ُب )ح(: "وجب"٘)

 .ظ(: "ومنها"( ُب )ٙ)

(ٚ"  .( ُب )ـ(: "تقـو

 /أ/ظ[. ٙٗ( هناية ]ٛ)

 .ة"ر : "الكفااألصل( ُب ٜ)

 ."بّبعت: "األصل( ُب ٓٔ)

 . /أ/ظ[ٕٖٓهناية ]( ٔٔ)
 .(: "قيل"ح، ظ) األصل و ( ُبٕٔ)
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ويشَبى هبا طعاًما ويتصّدؽ  ،داءأف العربة ُب الكفارات ٕباؿ األبناء على األصح 
ألياـ  )صوم(إف فقد الطعاـ كذلك وجب  )ثمّ (ج طعاًما يساويها، بو، أو ٱبر 

عن كل مد  (ٔ)أي الطعاـ ا٤بساوي ٤با ذكرناه لصـو )أمداده عدد(يكوف عددىا 
وقدـ ىنا ، (٘)ُب فدية الصيد/( ٗ)٩با سيذكره (ٖ)ويكمل ا٤بنكسر كما يؤخذ، (ٕ)يوما

 ،ف الذي ىو بدؿ عنوألنو أقرب إٔب ا٢بيوا ؛الطعاـ على الصـو عكس الكفارة
وعلم من كبلمو أف  ،إذ ال مناسبة بينهما ؛ليس الصـو بدال عن العتق ٍَب   (ٙ)و)من(

  .ىذا الدـ دـ ترتيب وتعديل
 (ٚ)٤با أفسده اتفاقا (قضاء)مع اإلٛباـ والكفارة  ءٯبب باإلفساد بالوط )و(

وألف  ،من غّب ٨بالف لفتوى الصحابة بذلك  وإف كاف تطوعا من صيب وِقن  
 :عو كتطوع البالغ ُب اللزـو بالشروع )قاؿ ابن الصبلحوتطوّ  ،إحراـ الصيب صحيحٌ 

ولو   ،(ٛ)وإٯبابو عليو ليس إٯباب تكليف بل ٗبعُب ترتبو ُب ذمتو كغرامة ما أتلفو(
فلو أحـر بالقضاء  ،كاف ما فسد با١بماع قضاء وجب قضاء ا٤بقضي ال القضاء

واحد من  مو قضاء واحد عن األوؿ وكفارة لكلّ وأفسد ا١بميع لز ( ٜ))عشر مرات(

                                 
(ٔ"  .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ذكر بأف يصـو

 (.ٖٔ٘/ٔ) ا٤بطالب (، أسُبٖٔٗ/ٖ) ا٤بنهاج شرح إٔب احملتاج ينظر: هناية (ٕ)

 .( ُب )ظ(: "يوجو"ٖ)

 .( ُب )ـ( )ح(: "سنذكره"ٗ)

 /ب/ـ[. ٛٙ( هناية ]٘)

  .( سقط ُب )ظ( )ح( )ـ(ٙ)

 (.ٖٔٗ/  ٖ) ا٤بنهاج شرح إٔب احملتاج (، هنايةٕٚٔ/  ٗ) الكبّب ينظر: ا٢باوي (ٚ)

 .( سقط ُب )ـ( ٛ)

 .( ُب )ـ(: "عسرات"ٜ)
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لقوؿ ٝبع من  ؛القضاء ا٤بذكور فيلزمو اإلتياف بو فورا (ٔ)/عليو (قوضي  ) ،العشر
ف يأٌب بالعمرة عقب التحلل أك  ،من غّب ٨بالف (ٕ)بو (/ب[ )ٛٔٔالصحابة ]

ٍب العدو بعد اإلفساد فيتحلل  (ٖ)وتوابعو وبا٢بج ُب سنتو إف أمكنو بأف ٰبصره
ل كذلك ٤برض شرط التحلل بو ٍب يشفى وبأف يريد بعده أو يتحلّ ، (ٗ)يزوؿ ا٢بصر
ما ذكر قضاء  (٘)وال تشكل تسميتو ،فإف ٓب ٲبكنو أتى بو من قابل ،والوقت باؽ

ومن ٍب قاؿ ابن  ،اللغوي (ٙ)ألف القضاء ىنا ٗبعناه ؛وإف وقع ُب وقتو وىو العمر
وألنو باإلحراـ باألذى يضيق وقتو وإف ٓب يقل بنظّبه ُب  ؛ال قضاء إذاً  إنو :يونس

بالشروع فلم يكن  (ٛ)وقتها ٓب يتغّب (ٚ)الصبلة الذي قاؿ بو القاضي )ألف تأخر(
والنسك بالشروع فيو يضيق وقتو  ،بل فيو ،فعلها بعد اإلفساد إيقاعا ُب غّب وقتها

 وقتولفوات فكاف فعلو ُب السنة الثانية خارج فإنو ينتهي بوقت ا (ٜ)[وانتهاءً ]ابتداء 
كإفساد اإلحراـ   ،ُب سببها وجبت بتعدّ  (ككفارة)وىذا  ،فصح وصفو بالقضاء

أي بسبب الَبؾ  (وٍ بعدْ )وجب  (وصالةٍ  صومٍ )قضاء ( و)وصـو رمضاف 
ألف ا٤بتعدي ال يستحق التخفيف ٖببلؼ  ،ٮبا ببل عذرءف ترؾ أداأ، ك( ٓٔ)عدوانا

                                 
 /ب/ح[.ٖٚٓهناية ] (ٔ)
  .( سقط ُب )ح(ٕ)

 .)ظ( )ح(: "ٰبضره"( ُب ٖ)
 .( ُب )ح(: "ا٢بضر"ٗ)

 .( ُب )ظ(: "تسميتو"٘)

 .( ُب )ح(: "معناه"ٙ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "ألف آخر"، ُب )ـ(: "آخر"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "يعترب"ٛ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٜ)

 .( ُب )ظ(: "عدو إ٭با"ٓٔ)
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ومفطر يـو الشك إذا ثبت كونو من  ،فاقد الطهورين ال يلزمو الفور ،نعم ،ا٤بعذور
 .بعد يـو العيد وإف ٓب يتعد بفطره/أ[ ُب قضائو ٜٔٔرمضاف يلزمو الفور ]

أي ما   (ومثلُ )الذي أفسده  النسكأي  (بقضائو) (ٔ)ٰبصل/ :أي (ويقع)
األداء حجة اإلسبلـ أو عمرتو كاف القضاء فإف كاف  ،كاف ٰبصل بو لوال الفساد

 (ٕ)[ٍب]حٌب لو أفسد حج تطوع  ،وإف كاف تطوعا كاف القضاء كذلك ،كذلك
 ،بل ال يقع إال مثل ما أحـر بو ،نذر حجًا ٓب ينصرؼ القضاء للنذر وإف نواه

ُب اإلحراـ بياف ميقات  ومرّ  ،و٤بفرد أفسد ٛبتع أو قراف ُب القضاء وعكسو
 (ٖ)وفارؽ ا٤بكاف بأف اعتناء ،يتعْب لو زماف األداء، بل لو التأخّب عنووال  ،القضاء

حٌب لو نذر  ،فإنو يتعْب بالنذر ٖببلؼ الزماف ،با٤بيقات ا٤بكا٘ب أكمل (ٗ)الشرع /
 ،وتعجب منهما األسنوي ،فرؽ الشيخاف (٘)اإلحراـ ُب شواؿ جاز لو تأخّبه كما

لزماف وا٤بكاف فصححا وجوب التعيْب ا (ٙ)فإهنما سويا ُب كتاب النذر بْب )نذر(
 ،واألوجو ما فرقا بو ،وفيو نظر ،ٍب فرؽ بأف ا٤بكاف ينضبط ٖببلؼ الزماف ،فيهما

  .يتعْب بالنذر أي اتفاقا ٖببلؼ الزماف :ومعُب قو٥بما
 اً صب)زمن  (في)قضاؤٮبا  (صحّ )إذا أفسد صيب أو رقيق نسكو ٔبماع ( و)

، وال يلـز السيد اإلذف لو فيو (ٚ)ض اعتباراً باألداءوإف ٓب يكونا من أىل الفر  (ورق  

                                 
 /أ/ـ[. ٜٙ( هناية ]ٔ)

 فتْب ساقط من األصل. ( ما بْب ا٤بعقو ٕ)

 .( ُب )ظ(: "اعتبار"ٖ)

 /ب/ظ[. ٕٖٓ( هناية ]ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "كذا"٘)

 .( سقط ُب )ح(ٙ)
 (.ٖٓٓ/  ٕ) احملتاج (، مغِبٖٔ٘/ٕ) البهية ينظر: الغرر (ٚ)
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ولو أحـر  ،/ب[؛ ألنو ٓب يأذف ُب اإلفسادٜٔٔوإف كاف قد أذف لو ُب األداء ]
أحدٮبا بالقضاء فبلغ أو عتق ُب الوقوؼ ُب ا٢بج أو ُب وقتو وأدركو أو ُب طواؼ 

القضاء من قابل  (ٔ)العمرة انصرؼ إحراـ القضاء إٔب حجة اإلسبلـ أو عمرتو ولزمو
، ٍب جامع ه عن مستأجر الذي أحـر بو األجّب النسك (وينصرف)، (ٕ)[كما مرّ ]

ويلزمو الكفارة واإلٛباـ والقضاء  ،حٌب يفسد من جهتو (لألجير)فيو ٝباعا أفسده 
ٓب  (ٙ)ألف العقد ،بتكلف (٘)العبارة أصلو دوف عبارتو إ( ٗ)كما أفهمتو  (ٖ)عن نفسو

  ،فإذا أتى بغّب ما أمر بو وىو الفاسد انصرؼ إليو ،حج صحيح (ٚ)يقع إال على
 (ٜ)[عْب]إف كانت إجارة  (ٛ)أخرى )ٍب( قصعةفاشَبى  قصعةكما لو أمره بشراء 

ٍب  ،ة ٚبّب ا٤بستأجر، فإف فسخ فذاؾ وإال قضى األجّب لنفسوأو ذمّ  ،انفسخت
وٰبصل لؤلجّب  ،ينصرؼ ا٢بج عن ا٤بستأجر (ٓٔ)ا للمستأجر مايأٌب بعد ذلك ٗب

الوقوؼ بنحو يـو أو ٚبلف عن القافلة قياسا  (ٕٔ)ألجل فوات ؛لو (ٔٔ)(كفوات)

                                 
(ٔ"  .( ُب )ظ(: "ولـز

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ٕ)

 (.ٖٖ/ٗ) احملتاج فة(، ٙب٘٘ٗ/ٔ) ا٤بطالب ينظر: أسُب (ٖ)

 .( ُب )ـ(: "أفهمو"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "ال"٘)

 .( ُب )ـ(: "القصد"ٙ)

 .( ُب )ح( )ظ(: "عن"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "و"ٛ)

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ٜ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "كما"ٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "لفوات"ٔٔ)

 .( ُب )ظ(: "فوت"ٕٔ)
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فيلزمو  ،إٔب تقصّب ُب ا١بملة ينسبوجوب القضاء؛ وألنو ( ٔ)على اإلفساد ٔبامع/
حصل  (صارإح (ٖ)[لتحلّ ] الوٱبرج دـ الفوات ) ،عمرة( ٕ)ل بأفعاؿأف يتحلّ 

بل ، (٘)خبلفا ٤با ُب ا٢باوي ،كما قالو الشيخاف  (ٗ)فبل يوجب انصرافو إليو ،لؤلجّب
ألنو ال ٱبلو  ؛كما لو مات ٖببلؼ الفوات،  (ٙ)إذ ال تقصّب فيو ؛يبقى للمستأجر

/أ[ أحـر األجّب عن ا٤بستأجر ٕبج أو عمرة ٍب ٕٓٔ] (نإ وال) (ٚ)/عن تقصّب
  .ينصرؼ ويقع للمستأجر إٔب نفسو أو غّبه فبل (صرفو)

وىو ا٤بسمى ُب الصحيحة وأجرة  (ٛ)(هأجر )أي لؤلجّب عليو  (لو)ٯبب ( و)
وظاىر   ،وإف أٛبو لنفسو ظانا انصرافو إليو بالصرؼ ا٤بذكور (ٜ)ا٤بثل ُب الفاسدة

سعاد اختصاص وجوب األجرة كبلمو ُب الشرح كالقونوي وا٢باوي وتبعهم ُب اإل
كما )لو( قارضو   ،ألنو ٓب يطمع فيها بشيء ؛الفاسدة الصحيحة دوف (ٓٔ)باإلجارة

 ونظر فيو الشارح بأنو إذا عمل على ظنّ  ،ساقاه على أف الربح كلو للمالك أو
ٖببلؼ مسألٍب  ،ط عمل نفسو وإ٭با عمل طامعا ُب حصولوبانصرؼ إليو ٓب ٰب

 وعمرة)القراض وا٤بساقاة فإنو أحبط عمل نفسو وٓب يطمع ُب مقابلتو بشيء 
                                 

 /ب/ـ[. ٜٙ( هناية ]ٔ)

 ."بأعماؿ"( ُب )ح(: ٕ)

 .ل"صٰب: "األصل( ُب ٖ)

 (.ٖٚٔ/  ٚ) ا٤بهذب شرح (، اجملموعٕ٘ٚ/  ٗ) الكبّب ينظر: ا٢باوي (ٗ)

 (.ٕٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب )( ٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "منو"ٙ)

 /أ/ح[.ٖٛٓهناية ] (ٚ)
 (،.ٕٕ٘(، ا٢باوي الصغّب )ٖٗٔ/  ٚ) ينظر: اجملموع (ٛ)

 .( ُب )ـ(: "ا٤بناسك"ٜ)

 .)ظ(: "ُب اإلجارة" ( ُبٓٔ)
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بفوات  (فواتاً  وحجّ  تبعت)هبا مع حجو أو أدخلو عليها  (ٔ)[الٍب أحـر] (لقارنا
لكن يلزمو دـ للفوات ودـ  ،ت ىي وأمكن أف يأٌب بأفعا٥با بعدأقّ تتالوقوؼ وإف ٓب 

  .نظّب ما مرّ  (ٖ)ف أفردهإو  (ٕ)للقراف ودـ ُب القضاء
 (من( ٗ)جماعك)وإف كاف قد أتى ٔبميع أفعا٥با  (فساداً ) يتبعو أيضاً ( و)

بأف طاؼ للقدـو  (قدوم)طواؼ  (سعي بعد)شعر رأسو  (حلق)أحـر قارنا وقد 
أو لضرورة ٍب جامع قبل  (ٙ)تعديا/ (٘) سعى ٍب حلق قبل الوقوؼ )أو بعده( ٍبّ 

/أ[ الصورة لو كانت ٕٓٔل األوؿ فالعمرة وإف كانت ال تفسد ُب ىذه ]التحلّ 
اع إال أهنا ُب القراف تفسد تبعا لفساد ا٢بج مفردة إلتيانو ٔبميع أفعا٥با قبل ا١بم

٧بظورات اإلحراـ بالتحلل األوؿ وإف  با١بماع قبل التحلل األوؿ كما تتبعو ُب حلّ 
وإف كانت تفسد لو كانت مفردة  (صحة)تتبعو أيضا ( و) ،يأت بأعما٥با (ٚ))ٓب(

 الطواؼ ؿ بغّبل األوّ ل التحلّ ٙبلّ  (من كجماع)وذلك  ،بأف ٓب ٰبصل ٝبيع أفعا٥با
وإف بقي من أفعا٥با الطواؼ  (ٜ)فبل تفسد عمرتو/ (ٛ)(وحلق رمى) بأف وقف ٍبّ 

 .لفهمو من ىذا باألؤب ،ذكر أؤب ٩با ُب أصلو (ٓٔ)وٛبثيلو ٗبا ،والسعي ٤با مر
                                 

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٔ)

 .( ُب )ـ(: "للقضاء"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "أفر"ٖ)

 .( ُب )ظ(: "ٝباع"ٗ)

  .( سقط ُب )ظ(٘)

 /أ/ظ[. ٖٖٓ( هناية ]ٙ)

  .( سقط ُب )ـ(ٚ)

 (.٘ٚٔ/ٗ) احملتاج (، ٙبفةٖٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ص)( ٛ)

 ـ[. /أ/ٓٚ( هناية ]ٜ)

 .( ُب )ظ(: "٤با"ٓٔ)
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ج ُب تصوير الفساد واندرا  (ٕ)قو٥بم أي( ٔ)وقضية :والبلقيِب قاؿ ابن النقيب
طواؼ العمرة ُب صورة القراف ُب طواؼ القدـو ال ُب طواؼ اإلفاضة واندراجو ُب 

ألف القصد من  ؛قضية كبلمهم (ٗ)ورده الشارح بأنو )ليس( ،(ٖ)[أؤب]الفرض 
ولكن ٤با   ،ا٤بثاؿ ا٤بذكور أنو لو ٓب يكن قارنا وأتى هبذه األفعاؿ )أجزأتو عن العمرة

بصحتها  (ٙ)ا بفسادىا كما أنا حكمنانوحكم (٘)كاف قارنا ٓب تعترب ىذه األفعاؿ(
 .انتهى .تبعا وإف كاف ا١بماع واقعا قبل استكماؿ أعما٥با

وإف كاف حبلال ولو كافرا  (وبالحرم)وإف ٓب يكن ُب ا٢بـر  (بإحرام ويحرم)
سواء ُب  ،فادتو إعادة الباءواحد من ىذين كما أ( ٚ)أي ٰبـر الصيد بسبب ،ملتزما

وذلك لئلٝباع  ،/أ[ الثانية أكاف مع الصائد ُب ا٢بـر أو كاف فيو أحدٮبإٔٔ]
(ڀ ڀ ڀ ڀ)  :ا٤بستند لقولو تعأب

 (ٺ ٺ ٺ ٺ) أي أخذه  (ٛ)
 ؛(ٜ)

تعأب ال يعضد  )إف ىذا البلد حراـ ٕبرمة اهلليـو فتح مكة ) من قولو  و٤با صحّ 
 .ا٢بديث (ٔٔ)ده((صيْ ( ٓٔ)رشجره وال ينفّ 

                                 
 .( ُب )ح( )ـ(: "قضيتو"ٔ)

 .( ُب )ـ(: "إف"ٕ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٖ)

 .( ُب )ظ(: "يسن"ٗ)

  .( سقط ُب )ـ(٘)

 .( ُب )ح(: "ٞبكها"ٙ)

 .( ُب )ح(: "لسبب"ٚ)
 (.ٜٙسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ٛ)
 (.ٜٙسورة ا٤بائدة، اآلية: ) (ٜ)
 .( ُب )ح( )ظ(: "ينعر"ٓٔ)

( برقم ٗٔ/ٖأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ال ٰبل القتاؿ ٗبكة ) (ٔٔ)
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، وبالتنفّب غّبه من ٫بو اإلمساؾ وا١برح باألؤب (ٔ)وقيس ٗبكة باقي  ،ا٢بـر
مضاؼ ( ٕ)[درمص]حيواف فهو  (تعرض)أنو ٰبـر بأحد ىذين  :والضابط ُب ذلك

وإف استأنس )كما يأٌب مأكوؿ كبقر  (وحشي  )من طّب وغّبه  (بّري  )للمفعوؿ 
ة أهنا وحشية جاجة ا٢ببشيّ لقوؿ الشافعي واألصحاب ُب الدّ  ،(ٖ)ودجاجة( وحشٍ 

 (٘)(ة)وٞبام( ٗ)[كبقر وحشيّ   مأكول]وإف كانت رٗبا ألفت البيوت  ،ٛبتنع بالطّباف

 .(ٙ)جاجو وإال فكالدّ ف هنض ٔبناحيْ إ٧بلو  :ا٤باورديّ لكن قاؿ  ،وزإوكذا  ة،وجراد
 قاؿ الرويا٘ب: "وىو القياس". قاؿ ا٤باوردي: والبط الذي ال يطّب من األوز

 أي من الربيّ  (منو)د متولّ ( ٛ)أي (بمركّ  وأ) (ٚ)/ال جزاء فيو؛ ألنو ليس بصيد
كما ىو ظاىر من    ،حد أصولو وإف بعدكوؿ بأف يكوف من أأا٤ب الوحشيّ  (ٜ))و(

                                 
(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ٙبرٙب مكة وصيدىا وخبلىا ٖٗٛٔ)
إف  بلفظ : )) -رضي اهلل عنهما-( من حديث ابن عباس ٖٖ٘ٔ( برقم )ٜٙٛ/ٕ)

فهو حراـ ٕبرمة اهلل إٔب يـو القيامة  يـو خلق الس ماوات واألرضىذا البلد حر مو اهلل 
ـٌ ٕبرمِة اهلل إٔب نوإ و ٓب ٰبل  القتاؿ فيو ألحٍد قبلي وٓب ٰبَِل  ٕب إال ساعًة من هناٍر فهو حرا

إال من َعر فَػَها وال ٱبتلى لقطتو وال يُػنَػف ُر صيده وال يلتقط  وكيـو القيامة ال يُعَضُد شو 
 ... ا٢بديث (( .ىا بلخ

 .( ُب )ـ(: "ماُب"ٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕ)

  .( سقط ُب )ظ( )ح( )ـ(ٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٗ)

 .)ح( و )ـ(، وُب )ظ(: زيادة: "ودجاجة وٞبامة" بْب القوسْب سقط من ( ما٘)

 (.ٜٓٔ/ٗينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٙ)

 /ب/ح[.ٖٛٓهناية ] (ٚ)
 .( ُب )ـ(: "أـ"ٛ)

 .( زيادة ُب األصلٜ)
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بْب شاة  (ٔ) )أو( ،وٞبار أىليّ  كمتولد بْب ٞبار وحشيّ   (غيره ومن) ،كبلمهم
ألنو  ؛تغليبا للمأكوؿ ىنا ولغّبه ُب حكم األكل ؛(ٕ)أو بْب ضبع وذئب ،)و( ظيب
/ب[ لو كاف يعيش فيو وُب ٕٔٔفيما ] (ٖ)/غلب حكم الربّ  ومن ٍبّ  ،االحتياط

وإ٭با ٓب ٘بب الزكاة ُب ا٤بتولد بْب الزكوي وغّبه ألهنا من باب  ،كما يأٌب (ٗ)البحر
 ا٤بواساة.

ٱ ) لقولو تعأب:  ،ال يعيش إال ُب البحر البحري وىو ما :وخرج ٗبا ذكره

(ٻ ٻ ٻ
(٘)

وكالبحر الغدير  ،وإف كاف البحر ُب ا٢بـر كما نص عليو :أي 
الذي  (ٛ)/هكطّب   فإف عاش ُب الرب أيضا فربيّ  ،ا٤براد بو ا٤باء (ٚ))إذ( ،(ٙ)لعْبوالبئر وا

 ،ى صيداكنعم وإف توحش؛ إذ ال يسمّ   يسنواإل ،إذ لو ترؾ فيو ٥بلك ؛يغوص فيو
فيندب قتلو كالفواسق ، (ٜ)فإف منو ما ىو مؤذ قطعا ،وغّب ا٤بأكوؿ وا٤بتولد منو

الغراب  :ٟبس فواسق ُب ا٢بل وا٢بـر بقتل أمر رسوؿ اهلل  فقد صحّ  ،ا٣بمس
وأ٢بق هبا األسد  ،(ٓٔ)الذي ال يؤكل، وا٢بدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

                                 
 .( ُب )ح( )ظ(: "و"ٔ)

 (.ٜٚٔ) ص البياف (، غايةٖٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ص)( ٕ)

 /ب/ـ[.ٓٚ( هناية ]ٖ)
 .( ُب )ـ(: "الرب"ٗ)

 (.ٜٙورة ا٤بائدة، اآلية: )س( ٘)

 .( ُب )ظ(: "والعْب والبئر"ٙ)

 .( ُب )ـ(: "و"ٚ)

 /ب/ظ[. ٖٖٓ( هناية ]ٛ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "طبعاً"ٜ)
أخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ما يقتل احملـر من الدواب  (ٓٔ)

للمحـر (، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ما يندب ٜٕٛٔ( برقم )ٖٔ/ٖ)
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، والنسر، والعقاب والربغوث والبق والزنبور ( ٔ) والنمر والذئب، )وا٢بية(، )والدّب(
بل ٕبث سن قتلو   ،وال يكره تنحية قمل ظهر على بدف ٧بـر أو ثيابو ،وكل مؤذ

فإف قتلو  ،بل ينتتف الشعرئل (ٕ)نعم قمل رأسو أو ٢بيتو يكره التعرض لو ،كالربغوث
ندبا )ما ٓب يكن قتلو بزيبق وضعو ُب رأسو قبل  (ٖ)فدى الواحدة ولو بلقمة

  ./أ[ٕٕٔ] (ٗ) قالو القاضي( ،اإلحراـ
جو وإف ٓب يكن وىو متّ  ،ياحصريح ُب جواز رميو  "ال تكره تنحيتو" :وقو٥بم

وكالقمل الصيباف، وىو بيضو، ومنو ما ينفع ويضر كفهد وصقر  ،ي ٧برماا٤بنح
كخنافس  (٘)ومنو ما ال يظهر فيو نفع وال ضر ،وباز فبل يسن قتلو وال يكره

، ( ٛ)مباحة (ٚ)[فيو]ورٟبة وكلب ليس بعقور وال منفعة  (ٙ)وجعبلف )وسرطاف(
قتل: النحل والنمل السليما٘ب وا٣بطاؼ  وٰبـر ،(ٜ)فيكره قتلو على ما مر ُب التيمم

                                 
( من حديث عائشة ٜٛٔٔ( برقم )ٙ٘ٛ/ٕوغّبه قتلو من الدواب ُب ا٢بل وا٢بـر )

ٟبس من الدواب، كلهّن ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: رضي اهلل عنها، 
(( وىذا العقرب، والفأرة، والكلب العقور: الغراب، وا٢بدأة، و فاسق، يقتلهن ُب ا٢بـر

 اللفظ للبخاري.

  .( سقط ُب )ـ(ٔ)

 .( ُب )ظ(: "لو التعرض"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "بقملة"ٖ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ( )ح(ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ضرر"٘)

  .( سقط ُب )ظ(ٙ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)

 .( ُب )ـ(: "نباحو"ٛ)

 /ب(، وٰبقق ىذا ا١بزء الطالب: عبد الرحيم السلمي.ُٜٕٔب لوحة ) (ٜ)
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٤بسمى بالذر فيجوز ( ٕ)أما غّب السليما٘ب وىو الصغّب ،(ٔ)والضفدع وا٥بدىد والصرد
وكذا  ،؛ ألنو يؤذي(ٗ()ٖ)وا٣بطايب قتلو بغّب اإلحراؽ كما ُب ا٤بهمات عن البغوي

وخرج ا٤بتولد بْب وحشي  ،يندفع إال بو كما يأٌب ُب الشهادات (٘)باإلحراؽ إف ٓب
وما تولد بْب غّب ، (ٚ)نسي مأكوؿ كمتولد بْب ذئب وشاة(إمأكوؿ )و ( ٙ) )و(

د بْب ٞبار وذئب أو وزرافة بناء على ما ُب اجملموع كمتولّ    أحدٮبا وحشيّ مأكولْْب 
لكن اعَبضو أكثر ا٤بتأخرين بأف ا٤بنقوؿ الصواب أهنا  ،(ٛ)من أهنا غّب مأكولة

 أحدٮبا غّب مأكوؿ كالبغل ْْب وما تولد بْب أىليػّ  ،بْب مأكولْب( ٜ)دىا(مأكولة )لتولّ 
ُب  (ٔٔ)وا٤بشكوؾ/ ،(ٓٔ)خبلفا ٤با يوٮبو عبارة ا٢باوي ،فبل ٰبـر التعرض لشيء منها

                                 
  .( غّب واضحة ُب )ح(ٔ)

 .( ُب )ظ(: "الصغر"ٕ)

، تفّقو ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ا٤بعروؼ با٣بطايب ،أبو سليمافىو:  (ٖ)
: معآب السنن، كتابولو   اؿ، وأيب علي بن أيب ىريرة، وغّبٮبا،أيب بكر القفّ على 

غريب ا٢بديث وشرح أ٠باء اهلل ا٢بسُب، والغنية عن الكبلـ وأىلو، وكتاب العزلة، وغّب و 
 .ىػ(ٖٛٛ)  سنةتوُب ،ذلك

(، طبقات ٕٕٛ/ٖية الكربى )(، طبقات الشافعٖٕ/ٚٔينظر: سّب أعبلـ النببلء )     
 (.ٖٚٓالشافعيْب ص)

 .( ُب )ظ(: "ا٣بطاؼ"ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "إذا ٓب"٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "غّب"ٙ)

  .( سقط ُب )ظ(ٚ)

  (.ٓٛٔ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )ٖٚٔ/ٚينظر: اجملموع )( ٛ)

  .( سقط ُب )ظ(ٜ)

 (.ٖٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ) (ٓٔ)

  /أ/ـ[.ٔٚ( هناية ]ٔٔ)
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 ./ب[ٕٕٔ] (ٔ)ش أحد أصولوشو أو أكلو أو أكل أو توحّ توحّ 
ل ٰبـر ببدف الصيد ب (ٕ)[وا١بزاء]ال ٚبتص ا٢برمة ( و) ،فداؤه يسنّ  نعم

وغّبٮبا من سائر أجزائو كشعره  (وضِ وبيْ ) (ٖ)وىو من زيادتو (ونِ بَ لَ )التعرض لنحو 
 وإ٭با ٓب ٯبب ُب ورؽ شجر ا٢بـر جزاء ألنو ال يضرّ  ،ويضمنها بالقيمة ،وريشو

حصل مع تعرضو لنحو  (ٗ)ولو ،وجز الشعر يضر ا٢بيواف ُب ا٢بر والربد ،الشجر
عمن  -رٞبو اهلل تعأب-فقد سئل الشافعي  ،ضاأي( ٘)اللنب نقص ُب الصيد ضمنو

وينظر  ،باللنب وببل لنب (ٛ)قـو العنزت :وىو ٧بـر فقاؿ( ٚ)[يبظال]عنزا من  (ٙ)حلب
وىذا النص ال يقتضي اختصاص الضماف ٕبالة  ،ما بينهما فيتصدؽ بو( ٜ)نقص

ا ٰبـر وإ٭ب ،بل ىو بياف لكيفية التقوٙب ومعرفة ا٤بغرـو ،النقص كما فهمو األسنوي
بأف يكوف  (ٕٔ)كما أفاده من زيادتو  (ٔٔ)(مامتقو  )حاؿ كونو ( ٓٔ)[للبيض]التعرض 

                                 
 .( ُب )ـ(: "ا٤بأكولو"ٔ)

 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ٕ)

 (.ٖٙٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي )( ٖ)

 .( ُب )ـ( زيادة: "وأيضاً ولو"ٗ)

 .( سقط ُب )ـ(٘)
 .( ُب )ظ(: "جبلت"ٙ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "الظيب"، وُب )ح(: "الظباء"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "الغّب"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "بعض"ٜ)

 ْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ( ما بٓٔ)

 (.ٓٛٔ) رسبلف ابن زبد شرح البياف (، غايةٖٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ) (ٔٔ)

 (.ٖٙٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي )( ٕٔ)
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ألف لو  ؛فيضمن قشره( ٗ)[مذرا (ٖ)/وإف كاف] ،عاـمن النّ ( ٕ)(ارَ ذَ أو مَ  (ٔ)رذَ )غّب مَ 
ولو كسره عن فرخ حي فمات وجب  ،من غّبه إذ ينتفع بو ٖببلؼ ا٤بذر ؛قيمة

ولو نّفره عن بيضو أو أحضن بيضة  ،طار وسلم ٓب ٯبب شيء أو ،ثلو من النعمم
حٌب لو تفرخ كاف من ضمانو  ،ضمنو الصيد وفسد بيض (٘) دجاجة )أو عكسو(

ومشل كبلمو الصيد ا٤بملوؾ وغّبه فيلزمو مع  ،يعدو عليو( ٙ)حٌب ٲبتنع بطّبانو ٩بن 
لكن  ،كعارية (ٚ)/ذه منو برضاه)لؤلدمي وإف أخ ٢بق اهلل تعأب الضماف الضماف

و٢بّق األدمي القيمة  ،ا٤بثل ٍب القيمة /أ[ٖٕٔمن ] ا٤بغرـو ٢بق اهلل تعأب ما يأٌب
  .مطلقا

 في)كائن   (مملوكٍ )لصيد  (ال)وإ٭با ٰبـر تعرض لصيد ُب ا٢بـر غّب ٩بلوؾ 
 (حالل على)بأف صاده ا٢ببلؿ ُب ا٢بل فملكو ٍب دخل بو ا٢بـر فبل ٰبـر  (حرم

، (ٜ)ٖببلؼ احملـر إلحرامو ،والذبح (ٛ)كاألكل  ،لتعرض لو بالبيع والشراء وغّبٮباا
ومن ٍب صوب النووي قوؿ ابن  ،أخذا من الروضة وغّبىا (ٓٔ)وىذا من زيادتو

                                 
 (.ٜ٘ٛ/ٕا٤بعجم الوسيط ) (،ٗٙٔ/٘: الفساد. ينظر: لساف العرب )ا٤بذر( ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

 /ح[./أٜٖٓهناية ] (ٖ)
 ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. ٗ)

  .( سقط ُب )ـ( )ح( )ظ(٘)

 .( ُب )ـ(: "من"ٙ)

 . /أ/ظ[ٖٗٓهناية ]( ٚ)
 .( ُب )ظ(: "كاألصل"ٛ)

 (.ٕٗ٘/ٕ) ا١بمل (، حاشيةٓٛٔ/ٔ) الوىاب ينظر: فتح (ٜ)

 (.ٖٙٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي )( ٓٔ)
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أي أو  ،لو رمى صيدا قبل وقوع السابعة ُب ٝبرة العقبة لزمو ا١بزاء :(ٔ)ا٤برزباف
ألف ا٢ببلؿ إذا قتلو ُب ا٢بـر ال  ؛ا ٩بلوكاوبعد ٫بو ا٢بلق فبل بأف يرمي صيد ،بعده

ألف  ؛افزبر ما قالو ابن ا٤بر ال يتصوّ  :(ٕ)ورد بذلك قوؿ الدارمي ،يلزمو ا١بزاء قطعا
سواء أرمى  ،(ٖ)ال ٲبكن الرمي منو إٔب صيد ا٢بل فيلزمو ،ا٤برمي يتوسط ُب ا٢بـر

 نسي كبعّب ندّ على اإل (طار( ٘)شلمتوحّ  أثر وال)أـ بعده ( ٗ)قبل رمي ا٢بصاة/
  (ٙ)لؤلصل فيهما ،ض لؤلوؿ ال للثا٘بفيجوز التعرّ  ،كغزاؿ استأنس  (هوضد  )

وىو ُب ملكو  ،د أحـرأي عن صيْ  (عنو)أي احملـر  (ملكو ويزول)
حٌب لو قتلو بعد التحلل ضمنو على  ،ٙبلل (ٜ) )وإف( (ٛ)إرسالو (ٚ)فلزمو (بإحرامو)

                                 
، ، صاحب أىب ا٢بسْب بن القطافلبغداديعلي بن أٞبد بن ا٤برزباف ا ،أبو ا٢بسنىو  (ٔ)

رجب سنة ست وستْب  ُب توُب، و عليو أبو حامد اإلسفرايِبتفقّ  من أصحاب الوجوه،
 من ا٥بجرة. وثبلٜبائة

 .(ٖٙٗ/ٖلكربى )(، طبقات الشافعية إٗٔ/ٕينظر: هتذيب األ٠باء واللغات )      

و على تفقّ ، ٧بمد بن عبد الواحد بن ٧بمد بن عمر بن ا٤بيموف الدارمي ،أبو الفرجىو  (ٕ)
أربع توُب بدمشق سنة ٜباف وأربعْب و ، االستذكار ، لو كتاب:أيب ا٢بسن بن األردبيلي

 من ا٥بجرة. مائة
 .(ٕٓٗ(، طبقات الشافعيْب ص)ٖٛٔ/ٗينظر: طبقات الشافعية الكربى )      

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "فيلـز ا١بزاء"ٖ)

 /ب/ـ[. ٔٚ( هناية ]ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "ا٤بتوحش"٘)

 (.ٖٗ٘/  ٕ) الوردية البهجة شرح ُب البهية (، الغررٖٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ) (ٙ)

 .)ظ( )ح( )ـ(: "فيلزمو"( ُب ٚ)

 (.٘ٛٔ/ٗ) الشافعي اإلماـ مذىب ُب (، البيافٖٚٛ/  ٔ) ينظر: ا٤بهذب (ٛ)

 .( ُب )ـ(: "وإف ٓب"ٜ)
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ومن أخذه ولو قبل إرسالو  ،قتل أو أرسللو إذا  (ٔ)ويصّب مباحا فبل غـر ،األصح
ال يراد للدواـ فتحـر استدامتو  ( ٕ)ألف ملك الصيد /ب[؛ٖٕٔملكو ] ماً وليس ٧برّ 

ٖببلؼ من أمسك  (ٖ)وألف اللزـو )بالتعدي ال يرتفع( ؛كاللباس ٖببلؼ النكاح
 ،نتقا٥با من حاؿ إٔب حاؿال ؛ال يلزمو إراقتها (ٗ)تلٟبرا غّب ٧بَبمة حٌب ٚبلّ 

مسلما ال يؤمر بإزالة ملكو عنو لزواؿ ( ٘)وٖببلؼ كافر أسلم بعد أف ملك ]عبداً[
 ،ألف باب اإلحراـ أضيق من ذاؾ إذ ٰبـر على احملـر ٫بو استيداع الصيد ؛ا٤بانع

 ؛ٖببلؼ الكافر ُب العبد ا٤بسلم ولو مات ُب يده ضمنو وإف ٓب يتمكن من إرسالو
ا كنظّبه ُب إلزاـ الصبلة ٤بن وإف ٓب ٯبب اتفاقً  (ٙ)نو إرسالو قبل اإلحراـإذ كاف ٲبك

جن بعد مضي ما يسعها من وقتها دوف الوضوء ولو أحـر أحد مالكيو تعذر 
 .(ٚ)إرسالو فيلزمو رفع يده عنو

قاؿ اإلماـ وٓب يوجبوا عليو السعي ُب ملك نصيب شريكو ليطلقو لكن 
 .انتهى (ٜ)ضمن نصيبوُب أنو لو تلف ىل ي (ٛ)ترددوا

ىل يلـز الوٕب إرسالو  (ٔٔ)الصيب صيد (ٓٔ) وتردد الزركشي فيما )لو ٛبلك(
                                 

(ٔ"  .( ُب )ـ(: "ٰبـر
 ( ُب )ح(: زيادة: "يصّب مباحاً ال يراد".ٕ)

 .( ُب )ح(: "ال يرتفع بالتعدي"ٖ)

 (.ٖٕ٘/ٔ) الوسيط ينظر: ا٤بعجمأي: صارت خبل. : ٚبللت (ٗ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٘)

 (. ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘ٔ٘/ٔ، أسُب ا٤بطالب )ٖٛٔ( ينظر: اإليضاح صٙ)

 .(ٙٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٓ/ٕ( ينظر: مغِب احملتاج )ٚ)

 .( ُب )ظ(: "تردد"ٛ)

 .(ٖٖٔ/ٚاجملموع ) ،(ٕٖٗ/ٜياف )(، البٗٔٗ/ٗينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٜ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "لو كاف ٲبلك"ٓٔ)

 .( ُب )ـ(: "الصيد صيب"ٔٔ)
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يغـر قيمة النفقة الزائدة بالسفر والذي يتجو أخذا ٩با مر  (ٔ) ويغـر قيمتو كما )لو(
ألنو ا٤بورط  ؛أنو يلزمو إرسالو ويغـر قيمتو (ٕ)من أنو يلزمو كفارة ٧بظورات إحرامو

فإنو ال ٰبـر عليو ٛبلكو   ؛ا٢ببلؿ ُب ا٢بـر( بإحرامو)وخرج بقولو  (ٖ)لو ُب ذلك
 .كما مرّ 

كما ٲبلكو  ((ٗ)يرثو)فإنو  ـٌ رِ /أ[ ولو قريب ٧بُْ ٕٗٔد ]من مات عن صيْ ( و)
حو ُب كما صحّ  ((٘)إال بإرسالو)ملكو عنو ُب الصورتْب  (وال يزول)بالعيب  بالردّ 

، وىو  (ووجب) ،٤با يأٌب (ٚ)٤با ُب ا٢باوي خبلفاً ، (ٙ)اجملموع إرسالو كما لو أحـر
وضمن ا١بزاء مآب يرسل حٌب لو مات ُب يد ا٤بشَبي لـز  ُب ملكو فلو باعو صحّ 

 .(ٛ)البائع ا١بزاء
حيث يزوؿ ا٤بلك  (ٜ)/ف بْب ما كاف ُب ملكو قبل اإلحراـوفرؽ ا٤بصن  

توقف  (ٔٔ)/وما ٘بدد حاؿ اإلحراـ باإلرث أي مثبًل حيث (ٓٔ) ]عنو باالحراـ[

                                 
  .( زيادة ُب األصلٔ)

 .( ُب )ظ(: "االحراـ"ٕ)

 .(ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙٔ٘/ٔينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)

 ( ُب )ـ(: "يروثو".ٗ)

 (.ٗ٘) الفقهاء لغة االطبلؽ. ينظر: معجم سل، وىوأر  : مصدراإلرساؿ (٘)
 (.ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙٔ٘/ٔ(، وينظر: أسُب ا٤بطالب )ٜٖٓ/ٚاجملموع ) (ٙ)

 (.ٗ٘/٘ٔ( ا٢باوي الكبّب )ٚ)

 (.ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٛ)

 /أ/ـ[.ٕٚهناية ] (ٜ)
 ظ( )ح( )ـ(.زيادة من نسخة )( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٓٔ)

 /ب/ح[.ٜٖٓهناية ] (ٔٔ)
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فبل يزوؿ قهرا ودخولو ُب ، (ٔ)قهرا بأنو إدخاؿ ُب ملكو باإلرث على اإلرساؿ
واعَبضو الشارح بأف ا٤بملوؾ قبل اإلحراـ باإلرث ، (ٖ)بزواؿ ملكو( ٕ)اإلحراـ يرضى

 مع أنو دخل ُب ملكو، فكونو ُب اإلحراـ ال (٘)/قهرا (ٗ)يزوؿ ملكو عنو باإلحراـ
بزواؿ ملكو عما ُب ملكو وعما سيملكو  ىثّب لو وباف دخولو ُب اإلحراـ رضتأ

 ،االبتداء أقوى من الدواـ( ٙ)إذ من الواضح )أف( ؛ويرد ٗبنع ما ذكره ،وىو ٧بـر
 ،ألنو أقوى منو ؛ابتداء اإلحراـ على ا٤بملوؾ ولو باإلرث مزيبل ٤بلكو ءفكاف طرو 

رث فإف اإلحراـ ضعف عن منع دخولو ُب ٖببلؼ ما ٘بدد حاؿ اإلحراـ بنحو اإل
  (ٚ)ا٤بلك فليضعف عن إزالة ا٤بلك بعد وجوده باألؤب

ما سيملكو غّب ٧بقق  (ٛ)وقولو دخولو ُب اإلحراـ اْب ٩بنوع أيضا إذ
وجوده ٍب رأيتو ُب  (ٜ)/ب[ بل وال مظنوف غالبا، فبل أثر ٥بذا إف سلمٕٗٔ]

ع اليد واإلرساؿ اإلطبلؽ الكلي حٌب وا٤براد برف (ٓٔ)االسعاد فرؽ بنحو ما ذكر
 .خبلفا لبعض األئمة ،ٯبب رفع اليد ا٢بكمية

                                 
 (.ٖٔٚ)ص الفقهاء لغة رضا. ينظر: معجم بغّب مغالبة : الغلبة واألخذالقهر( ٔ)
 ( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "رضي".ٕ)

 .(ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٛٗ/ٔ( إخبلص الناوي )ٖ)

  .( سقط ُب )ظ(ٗ)

 . /ب/ظ[ٖٗٓهناية ]( ٘)
  .)ـ(( سقط ُب ٙ)

 (.ٖٙٗ/ٖ) هناية احملتاج( ينظر: ٚ)

 .( ُب )ـ(: "أو"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "أسلم"ٜ)

 (.ٓٗٛ) ( ينظر اإلسعادٓٔ)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

507 

كاف اشَباه أو اهتبو أو قبلو بوصية  (اختيارا)أي احملـر الصيد  (وال يملكو)
باإلحراـ ألف من منع من إدامة  (ٔ)أو ٫بوىا، بناء على أف )ما( ملكو يزوؿ )عنو(

رد صيدا أىدي لو وعلل  و٤با صح أنو  ؛(ٖ)دائومن ابت (ٕ)ا٤بلك فهو أؤب )با٤بنع(
 فيضمنو) (٘)وإذا ٓب ٲبلكو ٗبا ذكر امتنع عليو قبضو وحينئذ ،(ٗ)ذلك بكونو ٧برما

 ٍب إف أرسلو ضمن أقصى ،ال ٫بو ىبة ،بنحو شراء أو عارية أو وديعة (بقبض

د  ألف العقد الفاس ؛وسقط ا١بزاء ٖببلفو ُب ا٥ببة ال ضماف ،للمالك (ٙ)قيمة
ه ٤بالكو سقطت القيمة وضمنو كالصحيح ُب الضماف وا٥ببة غّب مضمونة وإف ردّ 

وفاؽ ضمانو القيمة بإرسالو ُب  ،فحينئذ يسقط ضماف ا١بزاء ؛با١بزاء حٌب يرسل
وىو - تو بأف ا٤بقتضى لبلرساؿ ىناا١باىل بردّ ( ٚ)مشَبيو دِ يَ بِ  قيل: يريدا٢باؿ األوؿ 

أنو غّب  (ٛ)إذ الصورة ؛ىو الردة وجد عند البائعوجد عند ا٤بشَبي وٍب و  -اإلحراـ

                                 
  .(سقط ُب )ح(ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

 .(ٖٛٗ/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٖ)

كتاب ا٢بج، باب إذا أىدي للمحـر ٞبارًا وحشيًا ٓب ُب  البخاري ُب صحيحو،  ( أخرجوٗ)
كتاب ا٢بج، باب ٙبرٙب الصيد ُب  (، ومسلم ُب صحيحو، ٕ٘ٛٔ) برقم (ٖٔ/ٖ) يقبل

أنو  الصعب بن جثامة الليثي  ( من حديثٖٜٔٔ) ( برقمٓ٘ٛ/ٕ)للمحـر 
فرده  -أو بوداف  -وىو باألبواء  أىدى لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٞبارا وحشيا

عليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. قاؿ: فلما أف رأى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 .«إنا ٓب نرده عليك، إال أنا حـر»وسلم ما ُب وجهي، قاؿ: 

  .( سقط ُب )ـ(٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "قيمتو"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "يشَبيو"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "الضرورة"ٛ)
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 .(ٔ)٧بـر وإال ٓب ٘بب لو قيمة بإرسالو كما علم ٩با مرّ 
/أ[ ُب ٧بـر اشَبى صيدا أو اهّتبو ٕ٘ٔ] (ٕ)/واختلفوا ُب قوؿ الشافعي 

ه فقاؿ ٝبع منهم الشيخ أبو حامد أراد بإرسالو ردّ  (ٗ)يلزمو إرسالو (ٖ)وقبضو
 .لصاحبو

؛ ألف (٘)أراد بو ظاىره من إرسالو ُب الربية :منهم ابن الصباغ وقاؿ آخروف
٧بلو فيمن علم بإحراـ  (ٙ)ا٤بالك ٤با تسبب ُب ذلك انتقل حقو لبذلو ويؤخذ منو أف

ولو باعو ٍب أحـر ٍب أفلس  ،٫بو ا٤بشَبي إال أف يقاؿ إنو مقصر بعدـ البحث عنو
يرجع فيو كما  ينئذيتحلل فحا٤بشَبي ٓب يكن لو الرجوع فيو لكن يبقى حقو حٌب 

 فيكوف تعذر الرجوع ُب ا٢باؿ عذرا ُب التأخّب وعليو (ٚ)نقلو الزركشي عن ا٤باوردي
 :وقولو ،(ٜ)عيبا كاف لو الرد بعد ٙبللو (ٛ)للو وجد احملـر بثمن صيد باعو قب

 .(ٓٔ)اْب من زيادتو "فيضمنو من"
ـر أو اإلحراـ ٨بتار ف عامد عآب با٢برمة وبا٢بوإ٭با ٰبـر الصيد على مكل  

                                 

 .(ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙٔ٘/ٔالب )(ينظر: أسُب ا٤بطٔ)

 /ب/ـ[.ٕٚهناية ] (ٕ)
 .( ُب )ـ(: "قبلو"ٖ)

 .(ٖٚٓ/ٚ(، اجملموع )ٜٕٕ/ٕ( ينظر: األـ )ٗ)

 .(ٖٚٓ/ٚ( اجملموع )٘)

 .(ُب )ح(: "أنو"ٙ)

 .(ٖٛٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٙٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بالب )ٜٖٔ/ٗ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )ٚ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "قبل"ٛ)

 .(ٖٙٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٙٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٜ)

 .(ٖٛٗ/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٓٔ)
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ا٤بصنف ا٢برمة بذلك نظّب ما مر لو بل حذؼ من أصلو قيد التعمد  (ٔ)وٓب يقيد
الذي اقتصر عليو ألف ٝبيع ذلك معلـو ُب األحكاـ التكليفية ٖببلؼ الوضعية  

احملـر ومن با٢بـر ( ضمن) من ٍَب   (و)كالضماف ىنا فإنو ال يشَبط فيها ذلك 
الشروط السابقة لكنهم اشَبطوا ُب ىذا الضماف ٗبباشرة الصيد وإف ٓب توجد فيو 

/ب[ الوضع كوف الصائد ٕ٘ٔأو غّبىا على خبلؼ القاعدة ُب خطاب ]
عليو والنائم والطفل  (ٖ)/، ليخرج اجملنوف وا٤بغمى(ٕ)/كما أفاده من زيادتو( مميزا)

فو، ومن انقلب على فرخ وضعو الصيد ُب فراشو جاىبل بو فأتل (ٗ)الذي ال ٲبيز
بْب  (ٚ)تعأب ففرؽ (ٙ)حق هلل (٘) والسبب ُب خروج ذلك عن القاعدة ا٤بذكورة )أنو(

ومعُب كونو حقا هلل تعأب أي أصالة أو ُب بعض  (ٛ)من ىو من أىل التمييز وغّبه
أو ظاىر كبلـ  (ٜ)حاالتو إذ منها الصياـ فبل نظر لكوف الفدية تصرؼ للفقر

أو صيب غّب ٩بيز فقتل صيدا ٓب يضمنو ىو وال ا٤بصنف أنو لو أحـر وٕب عن ٦بنوف 
 .(ٓٔ)الوٕب وىو ٧بتمل وإف كاف القياس خبلفو

                                 
 .( ُب )ح(: "يقيد"ٔ)

 . /أ/ظ[ٖٗٓهناية ]( ٕ)
 /أ/ح[.ٖٓٔهناية ] (ٖ)
(، كفاية ٘ٛٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٗٚٔ/ٗ(، البياف )ٜٖٗ/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٗ)

 (.ٖٕٕ/ٔاألخيار )

  .(( سقط ُب )ظ٘)

 .( ُب )ظ(: "اهلل"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "يفرؽ"ٚ)

 .(ٕٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٖٛ/ٚ( اجملموع )ٛ)

 .( ُب )ظ(: "الفقراء"ٜ)
 .(ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٓٔ)
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لو أزاؿ الشعر ٦بنوف أو مغمى عليو أو صيب  :د األوؿ قوؿ اجملموعويؤيّ 
 (ٔ)/غّب ٩بيز ٓب يضمن على خبلفو قاعدة اإلتبلؼ وفارقوا الناسي وا١باىل بأف

٩بيز ضمنو ىو ال الوٕب وليس  ( ٖ)وغّب() (ٕ)ىذين يعقبلف فعلهما ٖببلؼ أولئك
ٍب ضماف الصيد أما  (٘)عبارتو ىذه (ٗ)كذلك كما مر أوؿ الباب مع ]تأويل[

فاألوؿ كالقتل و٫بوه فيضمن احملـر  ،وضع يد( ٚ))أو(( ٙ)سبب مباشرة أو تسببب
كاف ذلك ألجل كونو (ولو) ،(ٛ) (ـــووأزمن قتلو)أي الصيد الذي ( ما)ومن با٢بـر 

 (ٜ)لئلحراـ( نسي)لو ( و) ،إذ ىو ٤بصلحة نفسو من غّب إيذاء من الصيد (جاع)

وقيد  ،و٫بوه إسبلـوإف عذر لقرب  ،ا٢برمة( جهل)لو  (و)أو كونو ُب ا٢بـر 
 ((ٓٔ)عرض) إٔب ىدؼ ٍبّ  ىرم (أو)د ُب اآلية خرج ٨برج الغالب /أ[ التعمّ ٕٙٔ]

خطاب ( ٔٔ)ن )باب(إٔب ا٥بدؼ فأصابو السهم؛ ألف ذلك م( بعد رميو)الصيد 
 .الوضع كما تقّرر

                                 
 /أ/ـ[.ٖٚهناية ] (ٔ)
 (.ٜٕٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٛ/ٚ( ينظر: اجملموع )ٕ)

 ".(ُب )ط()ح(:"أو عنٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 ( ُب )ـ(: "هبذه".٘)

 ( ُب )ح(: "لسبب"، وُب )ظ(: "بسبب".ٙ)

 ( ُب )ظ(: "و".ٚ)

 (.٘٘ٔ/ٖ٘) العروس مقعدا. ينظر: تاج أي زِمنا، جعلو: أزمنو (ٛ)
 ( ُب )ظ( )ح(: "االحراـ".ٜ)

 (.ٕٛٓٔ/ٖ) ينظر: الصحاح .ظهر أي: عرض (ٓٔ)
 سقط ُب )ـ(.  (ٔٔ)
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ىو ما أثر ُب التلف وٓب ٰبصلو كما يأٌب ُب ا١بنايات فيضمن ما  :والثا٘ب
( ٔ)تلف من الصيد بنحو صياحو أو وقوع حيواف أصابو سهمو عليو أو )بنحو(

نصبها ُب ا٢بـر أو وىو ٧بـر وإف نصبها ٗبلكو أو وقع الصيد هبا بعد موتو  ( ٕ)شبكة
حاؿ  (ٗ)أو بعد التحلل كما أفٌب بو البغوي قاؿ لتعد بو (ٖ)ُب الرىنكما ذكروه 

نصبها، وأخذ منو األذرعي إف نصبها لو كاف إلصبلحها أو خوؼ عليها من ٫بو 
 .(٘)مطر ٓب يضمن

قاؿ: وكبلـ الرافعي داؿ عليو وفارؽ نصبها حفر البئر؛ حيث فّصل فيو  
ولو نصبها بغّب ا٢بـر وىو  كما يأٌب بأف ىذا يقصد بو االصطياد ٖببلؼ ذلك

 .ٓب يضمن ما تلف هبا وإف أحـر( ٙ)حبلؿ
( بتقصيره)رباطو من كلب أو ٫بوه ( ل  حَ انْ )يضمن ما تلف منو ٗبا  (و)

وباألؤب ما  ،هرظفقتل صيدا حاضرا أو غائبا ٍب  أي احملـر أو من با٢بـر ُب الربط
وال أثر ١بهلو ، رباطو والصيد حاضرا وغائب ٍب ظهر لو أرسل معلما عليو أو حلّ 

ألنو معلم  ؛ا أرسل الكلب عليووإ٭با ٓب يضمن آدمي   ،(ٚ)بالصيد ُب الغيبة
 (ٛ)/ب[ لقتلٕٙٔلبلصطياد فاصطياده بإرسالو كاصطياده بنفسو وليس معلما ]

                                 
 ( ُب )ح( )ـ(: "وقوعو"،وسقط ُب )ظ( قولو: "أو بنحو".ٔ)

 ( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "بشبكة".ٕ)

 .(ٜٜٕ/ٚ(، اجملموع )ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٖ)

 ( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "لتعديو"ٗ)

 (.ٜٜٕ/ٚاجملموع ) :( ينظر٘)

 .( ُب )ـ(: "حاؿ"ٙ)

(، ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٕٗ/ٕة الطالبْب )(، روضٜٗ/ٚفتح العزيز )ينظر: ( ٚ)
 (.ٕٗ٘ص) الصغّب ا٢باوي

 ( ُب )ظ(: "للقتل".ٛ)
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 إٔب اختيار الكلب ومن ٍب( ٔ)اآلدمي فلم يكن القتل منسوبا إٔب ا٤برسل )بل(
ٝبع متقدموف  (ٖ)أرسل كلبا غّب معلم على صيد فقتلو ٓب يضمنو كما جـز (ٕ))لو(

لكنو ُب اجملموع ٤با نقلو عن ا٤باوردي فقط قاؿ وفيو نظر  ءونص عليو ُب اإلمبل
  (٘)أف يضمنو؛ ألنو تسّبب، انتهى. (ٗ)/وينبغي

ضماف اآلدمي لو ( ٙ)و٧بل عدـ الضماف إذا كاف غّب ضار وقضية ]الفرؽ[
واستظهره شيخنا،  (ٚ)كاف الكلب معلما لقتلو وىو ٧بتمل ألنو حينئذ كالضاري

وٰبتمل خبلفو ألف من شأف الكلب أف يفَبس الصيد ويعلم لذلك وليس من 
 .ذلك ُب اآلدمي (ٛ)/شأنو مثل
حفرىا، وىو ٧بـر با٢بل أو ا٢بـر  (بحفر بئر)يضمن ما تلف منو ( و)

بو لكونو ُب ملك الغّب بغّب إذنو  (ٜ)و متعداأي ذا عدو أ (عدوا)حاؿ كوف ا٢بفر 
وإف ٓب يكن متعديا بو كاف  (في الحرم)حفرىا وىو حبلؿ حاؿ كونو  ((ٓٔ)أو)

ال ٚبتلف فصار كنصب شبكة فيو ُب ( ٔٔ)ألف حرمة ا٢بـر ؛حفرىا ٗبلكو أو ٗبوات
                                 

 ( سقط ُب )ظ(. ٔ)

 ( سقط ُب )ـ(. ٕ)

 ( ُب )ظ( )ح(: "جـز بو".ٖ)

 /ب/ـ[.ٖٚهناية ] (ٗ)
 (٘ٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٜٕ/ٚ(، اجملموع )ٖٓٔ/ٗ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )٘)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ( ما بْب ا٤بعقوفتْبٙ)

 (.ٖٚٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٜٜٕ/ٚ(، اجملموع )٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٚ)

 . /ب/ظ[ٖ٘ٓهناية ]( ٛ)
 .( ُب )ظ(: "متعدياً"ٜ)

  .( بياض ُب )ظ(ٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "الفوات"ٔٔ)
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فبل يضمن ما تلف من ذلك ٗبا حفره خارج ا٢بـر  (ٕ)ٖببلؼ حرمة احملـر (ٔ)ملكو
 .هبيمة أو آدمي (ٖ)كما لو تلف )بو(  ،ّب عدوافبغ

( ، (٘)/(ٗ)من زيادتو (أو في الحرم) :وقولو  (ٙ)ولو دؿ احملـر )أو من با٢بـر

أٍب  (ٜ) ٫بوىا )أو أمر بإتبلفو( (ٛ)أو (ٚ)آخر على صيد ليس بيده فقتلو أو أعانو بآلة
؛ٕٚٔبيده والقاتل ] (ٓٔ)وال ضماف )وإف كاف( ألف حفظو  /أ[ حبلؿ ضمن احملـر

 واجب عليو وال يرجع على القاتل.
ولو رماه قبل إحرامو فأصابو بعده أو عكس ضمن تغليبا ٢بالٍب اإلحراـ 

إٔب  (ٔٔ)فيها وإ٭با أىدر مسلم رماه فارتد لتقصّبه ولو رمى صيدا فنفذ منو
فيضمن احملـر  (ٖٔ) التعدي بوضع )اليد عليو( :والثالث ،آخر ضمنهما (ٕٔ))صيد(

                                 
(، ٜٔٗ/ٚ)(، فتح العزيز ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕٗ٘( ينظر: ا٢باوي الصغّب ص)ٔ)

 (.ٖٕٗ/ٕروضة الطالبْب )

(ٕ"  .( ُب )ظ( )ح(: "ا٢بـر

  .( سقط ُب )ظ(ٖ)

 (ٜٖ٘/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٗ/ٔإخبلص الناوي ) ( ينظر:ٗ)

 /ب/ح[.ٖٓٔهناية ] (٘)
 ليست ُب نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)

 .( ُب )ـ(: "نالو"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "و"ٛ)

 ليست ُب نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)

 .)ح( )ـ(: "أو"ُب )ظ(  (ٓٔ)

 .( ُب )ح(: "فتقدمتو"ٔٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕٔ)

 .( ُب )ـ(: "إليو"ٖٔ)
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ولو ( في يده)حصل لو وىو  (بتلف)يده عليو ( ٕ)با٢بـر صيدا وضعمن  (ٔ)(و)
و أو ٗبا ُب يده كأف تلف بزلقة بنحو بوؿ مركوبو أو بعضّ  (ٖ)بنحو وديعة كالغاصب

كما لو ىلك بو آدمّي، أو هبيمة على ما يأٌب فيو من االضطراب وكاف   وأو رفس
ئد اختص الضماف الفرؽ أف ضماف الصيد أضيق ولو كاف مع الراكب سائق وقا

بو على األوجو إذ اليد لو وال يبعد أخذا ٩با يأٌب ُب ا٤بمسك والقاتل أف يكوف كل 
وال يضمن ما تلف  (ٗ)من السائق والقائد طريقا ُب الضماف والقرار على الراكب

بعّبه، وإف فرط أخذا ٩با ُب اجملموع عن ا٤باوردي وأقره من أنو لو ٞبل ما  تبلفبان
رباط الكلب  (ٙ)ٓب يضمن، وإف فرط وفارؽ ا٢ببلؿ (٘)بنفسو وقتل فانقلب يصاد بو

ا٫بل بتقصّبه فوت  (ٜ)فإذا (ٛ)/(ٚ)غالبا دفع )األذى( بتقصّبه بأف الغرض من الربط
 .(ٓٔ)الغرض ٖببلؼ ٞبلو

ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليو كلبا فلم يقتلو أٍب وال جزاء ومشل 
/ب[ ما لو أتلفو متلف وىو فيها نعم إف كاف ا٤بتلف ٧برما ٕٚٔيده ] قولو ُب

ضمن وكاف ذو اليد طريقا على ا٤بعتمد ٖببلؼ ما لو كاف حبلال فإف الضامن ىو 
                                 

 .و"أ(: "ح، ـ) األصل و ( ُبٔ)

 ( ُب )ـ(: "صيد أو وضبع"، وُب )ظ(: "صيداً يوضع".ٕ)

 (.ٜٖ٘/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (ٖ)

 (.٘ٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕٛ/ٚ( ينظر: اجملموع )ٗ)

 ( ُب )ـ( )ظ(: "قيل".٘)

 ( ُب )ظ(: "ا٫ببلؿ".ٙ)

 ( ُب )ـ(: "اآلدمي".ٚ)

 .[ /ـ/أٗٚ( هناية ]ٛ)

 .( ُب )ـ(: "ما إذا"ٜ)

 (ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٜٕٛ/ٚ(، اجملموع )ٜٓٗ/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٓٔ)
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ولو  (ٔ)ذو اليد وال رجوع لو على ا٤بتلف بشيء ألنو ليس من أىل ضماف الصيد
ا يضمن ما تلف بيده أكره ٧بـر على قتلو ضمنو ورجع ٗبا غرمو على مكرىو وإ٭ب

كأف أخذه ( ٕ)إف أخذه ٤بصلحتو (ال)إف كاف أخذه لغّب مصلحة الصيد 
 .فمات ُب يده (٘)سبع أو ىرة اختطفتو( ٗ)من )٫بو( وصلو أو خلّ ( (ٖ)لمداواة)

وديعة كما لو أخذ ( ٙ)ألنو قصد ا٤بصلحة فجعلت يده )يد( ؛قاؿ الرافعي
فإف قلت ىذا يناُب قوؿ  (ٚ)الغاصب لّبده إٔب مالكو فتلف ُب يدها٤بغصوب من 

 الشيخْب أف الوديع يضمن كما مّر.
قلت: ال منافاة ألف معُب ىذا إف قصده مصلحة الصيد أخرج اليد عن 
وضعها األصلي ُب ىذا الباب وأ٢بقها بيد الوديع ا٤ببحوث عنها ُب باب الوديعة 

ه يد وديعة أف يده صارت كاليد ا٤بستودعة فليس معُب قوؿ الرافعي فجعلت يد
. وفهم الشارح (ٜ)غّبه ُب عدـ الضماف للمعُب ا٤بذكور (ٛ)[كا٤بستودعة]صيدا بل 

                                 
 (ٖٛٗ/ٖ(، هناية احملتاج )٘ٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٔ)

 .( ُب )ـ(: "مصلحة"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "٤بداوة"ٖ)

  .( سقط ُب )ـ(ٗ)

 الوسيط واختلستو. ينظر: ا٤بعجم واستلبتو بسرعة وأخذتو أي: جذبتو: اختطفتو (٘)
(ٔ/ٕٗٗ.) 

  .( سقط ُب )ظ(ٙ)

(، ٕٗ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٕٚٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٚٗ/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٚ)
 .(ٜٖٗ/ٔإخبلص الناوي )

 .: "كا٤بستوعدة"األصل( ُب ٛ)

 (ٖٛٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٛٔ/ٗ(، مغِب احملتاج )ٙٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٜ)
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عليو  (ٕ)فيحمل للجواب عنو ٗبا فيو نظر ظاىر وال أف تلفو ٤با صاؿ ،(ٔ)التناقض
كذلك أو ماؿ   (ٗ)/لو عن نفس ٧بَبمة أو عضو (ٖ)أو على غّبه ألجل لدفع

أ٢بقو با٤بؤذيات ولو قتلو  (٘)ألف الصياؿ ؛/أ[ بل واختصاص فيما يظهرٕٛٔ]
  .لدفع راكبو الصائل عليو ضمنو خبلفا ٤با توٮبو ظاىر عبارتو

راكبو إال بقتلو ألف األذى ليس منو كما ُب ( دفع)إف كاف ال ٲبكن  (و)
عم يرجع ٗبا غرمو على الراكب إٯباب الفدية ٕبلق شعر رأسو إليذاء القمل ن

( م  عَ  ي جرادٍ بعد تخط  )و كبلـ أصلو ال ضماف وال إٍب خبلفا ٤با توٮبّ  (ٙ)(و)
 (ٛ) إال ما )ال( أ٤با قتلو منو بوطئو حيث بذؿ جهده ُب عدـ وطئو وٓب يط (ٚ)طريقو

إٔب ( ٔٔ)ملجأ (ٓٔ)وطئو كما أفاده بزيادتو بعد على نظر فيو وذلك ال (ٜ)بد لو من
ك فأشبو دفعو لصياؿ وىل يكلف أف يوسع خطوتو ليقل ما يقتلو أو لو أف ذل

                                 
 /أ(. ٕٖٗينظر: شرح ا١بوجري لئلرشاد ) (ٔ)

(، ٖٕ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٕٛٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٛٗ/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٕ)
 (.ٜٖٗ/ٔإخبلص الناوي )

 .( )ح( )ـ(: "دفع"( ُب )ظٖ)

 . /أ/ظ[ٖٙٓهناية ]( ٗ)
 (.ٙٗٚٔ/٘) العربية وصحاح اللغة تاج االستطالة والوثوب. ينظر: الصحاح: الصياؿ (٘)
  .( سقط ُب )ظ(ٙ)

 ُب )ظ(: "طريقاً". (ٚ)

  .( سقط ُب )ـ(ٛ)

 .( ُب )ح(: "منو"ٜ)

 .( ُب )ظ( )ـ( )ح(: "ألنو"ٓٔ)

 .(: "يلجأ"( ُب )ـٔٔ)
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وإف كثر ما يقتلو ظاىر قو٥بم وٓب ٯبد بدا من وطئو  ،(ٖ)(ٕ)على سجيتو (ٔ)ٲبشي/
األوؿ، وىو ٧بتمل فيضمن ما قتلو بسبب ضيق ا٣بطوة وٰبتمل ترجيح الثا٘ب 

دا من وطئو ٦بوزا لو ا٤بشي حيث كاف ما ٓب ويكوف عمومو ٕبيث ال ٯبد ب
وٓب ٲبكنو ( ٘)خطاه بقصد القتل وكا١براد ا٤بذكور ما لو باض صيدا بفراشو (ٗ)/يقصر

تنفّبه  (ٚ)ومنو يؤخذ )حل( (ٙ)دفعو إال بالتعرض لبيضو فإذا ٫باه وفسد ٓب يضمنو
 .إذا أضره ببولو أو أكل متاعو مثبل

أي  (وىو)عنو حٌب تلف  (وم  حبس أُ  خاً فرْ )أيضا ( حاللٌ )يضمن  (و)
جناية عليو وال يضمنها  (ٛ)ألف )حبسها( ؛وا٢باؿ أف الفرخ ُب ا٢بـر دوف أمو

كما لو رماه من   (ٓٔ)دونو (في الحرم (ٜ)أو ىي) /ب[ ألنو أخذىا من ا٢بلّ ٕٛٔ]
د وولده  كل صيْ   معو لكوهنا ُب ا٢بـر والفرخ مثاؿ؛ إذْ  (ٔٔ)ا٢بـر إٔب ا٢بل ويضمنها

                                 
  .[ /ـ/بٗٚ( هناية ]ٔ)

 .( ُب )ـ(: "مشتو"ٕ)

 (.ٜٖ٘/ٖ) العروس البلزمة. ينظر: تاج أي: طبيعتو: سجيتو (ٖ)
 /أ/ح[.ٖٔٔهناية ] (ٗ)
 .( ُب )ظ(: "لفراشو"٘)

(، مغِب ٚٔ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) (،ٜٙٙ/ٕ(، الوسيط )ٛٛٗ/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٙ)
 (.ٖٓ٘/٘اج )احملت

  .( سقط ُب )ح(ٚ)

  .( سقط ُب )ظ(ٛ)

  ُب األصل و)ظ(: "وىي".( ٜ)

 (ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٜٓ٘/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٓٔ)

ا٢باوي الصغّب  ،(ٖٙٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٓ٘/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٔٔ)
 (.ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٕ٘ص)
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ده وٓب يذكر كأصلو ضماف األـ لفهمو إذا كاف ٕبيث يتلف النقطاع متعهّ  كذلك
 (ٕ)٧بـر صيدا ولو ُب ا٢بل أو (ٔ)رولو نفّ  وخرج با٢ببلؿ احملـر فيضمن مطلقاً  ٩با مرّ 

بنحو صدمو أو أخذ سبع أو قتل  (ٖ)نفره حبلؿ ُب ا٢بـر فهلك بسبب التنفّب
و حٌب يسكن ولو تلف بو ُب نفاره ُب ضمان ُب ا٢بل ضمنو ويستمرّ ( ٗ)حبلؿ ]لو[

صيدا آخر ضمنو أيضا نعم إف أتلفو ٧بـر أو حبلؿ ُب ا٢بـر ضمنو فقط تقدٲبا 
 .طريقا ُب الضماف (ٙ)يبعده على قياس ما مر أف يكوف ا٤بنفر( ٘)للمباشرة وال

، وىو ُب ا٢بل إٔب صيد ُب ا٢بل أيضا (بإرسالو) يضمن حبلؿ أيضاً  (و)
( أو) (ٚ) ا٢بـر فأصابو وقتلو ألنو أرسل السهم إليو ُب ا٢بـرأي ُب (فيو سهما مرّ )

( نتعيّ )ا٢باؿ أنو قد ( و) ،ما على ما مرّ معل  ( كلباً )بإرسالو وٮبا ُب ا٢بل أيضا 
)كما أفاده بزيادة واو ا٢باؿ ا٤بخرجة لتعْب عن الصفة الصادقة  ا٢بـر عند اإلرساؿ

الصيد وإف ٓب  (ٜ)أي الكلب )أو(( طريقول)أو بعده ( ٛ)(ند اإلرساؿبوجود التعْب ع
؛ ألنو أ١بأه إٔب (ٔٔ)عبارتو دوف عبارة أصلو (ٓٔ)يكن ىي الطريقة ا٤بألوفة كما أفادتو

                                 
 (.ٕٕٗ/  ٘) العرب : ا١بزع من شيء ما. ينظر: لسافالنفر: التفرؽ، والنفور: نّفر (ٔ)
 .( زيادة ُب )ظ(: "أو نفر نفره"ٕ)

 .( ُب )ح(: التنقّب"ٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "على السبب وال"٘)

 .( ُب )ح(: "النفر"ٙ)

( ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٕ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٜٖٔ/ٚ( ينظر: كفاية النبيو )ٚ)
 (.ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٕروضة الطالبْب )

  .( سقط ُب )ـ(ٛ)

 .( ُب )ح(: "و"ٜ)

 .( ُب )ظ(: "أفاده"ٓٔ)

 (.ٜٖٗ/ٔينظر: إخبلص الناوي ) (ٔٔ)
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، (ٕ)؛ ألف لو اختيارا، وال كذلك السهم، ٖببلؼ ما إذا ٓب يتعّْب (ٔ)الدخوؿ )فيو(
( أؤب من تعبّب أصلو بالواو، ولو دخل صيد رمي أو غّبه أو)ػػػػ/أ[ بػٜٕٔوتعبّبه ]

، وكذا لو أصاب صيدا كاف موجودا (ٖ)وىو ُب ا٢بل ا٢بـر فقتلو السهم فيو ضمنو
إال إف  (٘)/قبل رميو إٔب صيد ُب ا٢بّل، وال يضمن مرسل الكلب بذلك (ٗ) )فيو(

/ (ٙ)عدـ الصيد مفرا غّب  .(ٛ)عند ىربو (ٚ)ا٢بـر
من ا٢بل إٔب صيد فيو فوصل  سهما كلبا أو  ونقل األذرعي أنو لو أرسل

ا٢بـر فمات فيو ٓب  (ٜ)إليو ُب ا٢بل وٙبامل الصيد بنفسو أو بنقل الكلب لو إٔب
صيدا  ا٢بـر ولو رمى من ا٢بل  يضمنو وٓب ٰبل أكلو احتياطا ٢بصوؿ قتلو ُب

ليها أو عكسو ضمنا ُب ا٢بـر واعتمد ع (ٕٔ)قائمة من قوائمو (ٔٔ))أو( (ٓٔ)كلو
تغليبا للحرمة، وإ٭با ٓب يضمن من سعي من ا٢بـر إٔب ا٢بل ألف ابتداء الصيد من 

                                 
  .( سقط ُب )ظ(ٔ)

 (.ٜٖٗ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٙٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٖٓ/ٚ( ينظر: كفاية النبيو )ٕ)

 (ٖٙٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٓٔ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٖ)

 ( سقط ُب )ظ( ٗ)

 . /ب/ظ[ٖٙٓهناية ]( ٘)
 ( ُب )ظ(: "عن"ٙ)

 .[/ـ/أ٘ٚ( هناية ]ٚ)

 .(ٕٓ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٙٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٓٔ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٛ)

 .( ُب )ح(: "ُب"ٜ)

 ."( ُب )ظ(: "صيداً أكلو" وُب )ح(: كلةٓٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٔٔ)

 الفقهاء لغة يدىا. ينظر: معجم أو رجلها: الدابة وىي من قائمة، : ٝبعالقوائم (ٕٔ)
(ٖٖ٘.) 
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حْب الرمي و٫بوه ال من حْب السعي فإف أخرج يده منو ونصب شبكة ٓب يضمن 
هبا وقياسو أنو لو أخرج يديو من ا٢بـر ورمى إٔب صيد فقتلو ٓب يضمنو  (ٔ)تعلقما 
أصاب ما ُب ا٢بل وإال ضمنو كما  (ٕ)سو إذاأمو ُب ا٢بـر كر أثر لكوف غّب قوائوال 

 .(ٖ)ه العربة ٗبستقرهغّبّ ذرعي والزركشي ىذا ُب القائم فذكره األ
) ( )حـر كما جـز بو بعضهم  (ٗ) ولو كاف نصفو ُب ا٢بل ونصفو ُب )ا٢بـر

 .(٘)تغليبا للحرمة
من النعم ال أي  (ماً عَ بمثلو نَـ )/ب[ احملـر ومن با٢بـر الصيد ٜٕٔوضمن ]

(ې ى ى ائ ائ ەئ)  من نوعو؛ لقولو تعأب:
اآلية، وعلم من كوف ا٤بثل من  (ٙ) 

من النعم الٍب ىي اإلبل والبقر والغنم أف ا٤براد بو ا٤بثل تقريًبا ال ٙبقيًقا، وُب الصورة 
كما سيصرح بو؛ إذ البلـ  (ٜ)إٔب فقراء ا٢براـ (ٛ)وٯبب ذٕبو ٍب دفعو (ٚ)ال ُب القيمة

البلـ ُب قولو اآلٌب لفقراء ا٢بـر متعلقة هبذا أيضا فيتصدؽ بو عليهم بأف يفرؽ 
 . ا٢بمو عليهم أو ٲبلكهم ٝبلتو مذبوحا وال ٯبزئ دفعو إليهم حي  

                                 
 ."يعقل: "األصل و )ظ( و )ح( ( ُبٔ)

 ( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "إف"ٕ)

الب (، أسُب ا٤بطٖ٘ٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٓٔ٘-ٜٓ٘/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
(ٔ/ٕ٘ٓ) 

  .( سقط ُب )ـ(ٗ)

(، أسُب ا٤بطالب ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٓ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )٘)
(ٔ/ٕ٘ٓ). 

 (.ٜ٘( سورة ا٤بائدة، اآلية )ٙ)

 (ٖٓٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٓ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٚ)

 .( ُب )ظ(: "دفعو ٍب دفعو"ٛ)

(ٜ"  .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ا٢بـر
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فإذا جرح ( ه بجزئوءجز )يضمن ٝبلتو ٔبملة ا٤بثل يضمن  (ٔ)كما  (و)
 كما يعلم ٍب يتخّّب  ،قيقا للمماثلةفنقص نصف قيمتو ضمن نصف شاة ٙب( ٕ)ظبيا

٩با يأٌب بْب أف ٱبرج النصف أو طعاما بقيمة أو يصـو بعدد أمداده ىذا ما عليو 
 (٘)، خبلفا لظاىر كبلـ ا٤بصنف ُب الشرح من تعْب قيمة النصف(ٗ)/(ٖ)األكثروف

باجتهاده كما  (ٙ)فإف برئ من جرحو وٓب يبق نقص وال أثر أوجب القاضي فيو شيئا
 .جرح اآلدميُب 

وٯبتهد فيو ٗبقدار الوجع الذي أصابو، وقيل يضمن نقصو  (ٚ):قاؿ القفاؿ
لزمو جزاء كامل كما ُب فربأ أو برأ بنفسو  (ٜ)و )ٍب داواه(نولو أزم (ٛ)قبل االندماؿ

، فإف نبت وبقي نقص ( ٓٔ)كا١برح فيما تقّرر  وور نبتت، ونتف ريشثغقلع سن م

                                 
  . )ظ(( سقط ُبٔ)

 .( ُب )ظ(: "خرج كلباً"ٕ)

(، أسُب ا٤بطالب ٕٗ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٜٕٗ/ٕ( ينظر: روضة الطالبْب )ٖ)
(ٔ/ٜ٘ٔ) 

 /ب/ح[.ٖٔٔهناية ] (ٗ)
 (ٖٔ٘/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )٘)

 ( ُب )ح(: "شاة".ٙ)

 يعمل افك ا٣براسانيْب، شيخ بالقفاؿ، ا٤بعروؼ ا٤بروزي الشافعي اهلل عبد بكر أبو ىو: (ٚ)
 فقيها كاف األمصار، من الطلبة إليو ارٙبل حٌب بالعلم اشتغل سنة ثبلثْب بلغ فلما األقفاؿ

سنة، من  تسعْب ابن وىو وأربعمائة عشر سبع سنة اآلخر ٝبادي ُب توُب ورعا، زاىدا
 (.ٕٕ٘القلم ) ط للشّباوي الفقهاء ينظر: طبقات والفروع. ا٤بختصر شرح آثاره:

 (.ٕٜ) الفقهاء لغة الشفاء. ينظر: معجم قارب إذا: ا١برح اندمل مصدر: االندماؿ (ٛ)

 .( ُب )ظ(: "ذكراه"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "يقدرٓٔ)
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مّر، ( ٖ)/أ[ معتربا مآٖٔشيئا باجتهاده ]( ٕ)وإال أوجب فيو ا٢باكم (ٔ)منو/ض
 .(ٗ)وعليو ُب غّب ا٤بثلي أرشو ٍب يتخّب بْب الطعاـ والصـو كما يعلم ٩با يأٌب

 (ٚ)من النعم مريضا ومعيبا( (ٙ)بمثلو)منو  ((٘)مريضا ومعيبا)يضمن ( و)

 (ٓٔ)يسار ال (ٜ)بأعور (ٛ)و أعور ٲبْبمع مراعاة نوع العيب فيضمن العوراء بعوراء ول

 .( ٔٔ))ٯبزيا(
وٯبزئ سليم وصحيح عن معيب ومريض بل ىو أفضل ألنو زاد خّبا 

فيجزئ عنها ألنو أطيب ٢بًما؛ و٘بزئ عنو ألهنا أكثر قيمة ولكن  (كأنثى  وذكرٌ )
 .(ٕٔ)الذكر أفضل للخروج من ا٣ببلؼ

٤بعترب ُب ا٤بماثلة وا (ٖٔ)وقوؿ ا٢باوي: "واألنثى للذكر ال عكسو" ضعيف

                                 
 .[ /ـ/ب٘ٚ( هناية ]ٔ)

 .( ُب )ظ(: "ا٢باكم فيو"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "ٗبا"ٖ)

 (.ٖ٘ٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٗ)

 . )ح(: "معيناً"( ُب٘)

 .( ُب )ظ(: "ٗبثلو"ٙ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "معيناً"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "ٲبُب"ٛ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "بعورا"ٜ)

 .( زيادة ُب )ظ(: "وال"ٓٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٔٔ)

 الصغّب (، ا٢باويٖٓ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕروضة الطالبْب ) ينظر: (ٕٔ)
 .(ٕٗ٘ص)

 .(ٕٗ٘)ا٢باوي الصغّب صينظر: (ٖٔ)
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، من الصحابة ومن بعدىم  ((ٕ)بحكم عدلين)اعتربت  (ٔ)فإف فقد ،النص
أو كانا ، (ٗ)بعد التوبة كما ٯبب ةسن( ٖ)كانت عدالتهما ظاىرة أو ٓب تستربى(ولو)
( ال) ،أصلو (ٚ)/دوف عبارة (ٙ)كما أفادتو عبارتو( ٘))أو الضطرار( ،خطأ( قاتليو)
(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) قاؿ تعأب:  ،(ٛ)تعدياأي  (وادْ عَ )ف قتبله إ

وقد أمر ، (ٜ)
 .(ٔٔ)ٔبدي فوافقو ىو وغّبه (ٓٔ))فحكم فيو( ،با٢بكم فيو ياً من قتل ظبْ  عمر 

وما ُب اجملموع من أف الفقو  (ٕٔ) هبذا الباب فطنْْب ويشَبط كوهنما فقيهْْب 

                                 
 .ُب )ظ(: "فقدت" (ٔ)

  .( طمس ُب )ـ(ٕ)

 .( ُب )ح(: "تستربوا"، وُب )ـ( )ظ(: "يستربا"ٖ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ٕبث"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "وال اضطرار"٘)

 .(ٖٓ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٓٗ/ٕينظر: روضة الطالبْب ) (ٙ)

 . /أ/ظ[ٖٚٓهناية ]( ٚ)
 .(ٕٗ٘ا٢باوي الصغّب ص)ينظر: (ٛ)

 (.ٜ٘) يةاآل ا٤بائدة، ورة( سٜ)

  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)

عن طارؽ بن شهاب، قاؿ: ( ٙٛٛ( برقم )ٕٕٗ/ٕالشافعي ُب مسنده ) ( أخرجؤٔ)
فقدمنا على عمر  ،ففزر ظهره ،ظبيا -يقاؿ لو: إربد- خرجنا حجاجا، فأوطأ رجل منا

فقاؿ: أنت خّب مِب يا أمّب ا٤بؤمنْب وأعلم، ، و إربد، فقاؿ: احكم يا إربد فيوفسأل
فقاؿ إربد: أرى فيو جديا ، فقاؿ لو عمر: إ٭با أمرتك أف ٙبكم فيو، وٓب آمرؾ أف تزكيِب

 قد ٝبع ا٤باء واشتجر، فقاؿ عمر: فذلك فيو.

 (.٘ٚٗ/ٗ، ا٤بهمات )(ٜٕٔ/ٗ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )ٕٔ)
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 .(ٔ)مستحب ٧بموؿ على زيادتو
فلم ٯبز إال  ،ألف ذلك حكم ؛ٯبب الفقو :وؿ ا٤باوردي وغّبهوقضية ق

، أما قاتبله تعديا أي مع (ٕ)نن حريْ أنو يشَبط كوهنما ذكريْ  ،بقوؿ من ٯبوز حكمو
ذلك   (ٖ)/ب[ بالتحرٙب فبل ٰبكماف لفسقهما، وىو صريح ُب أفٖٓٔالعلم ]

 :فقوؿ القونوي ،دةحيواف ٧بَـب ببل ضرورة وال فائ( ٘)تبلؼ[إأنو ] (ٗ)ووجهو ،ّبةبك
، ( ٚ)وكذا قوؿ الشارح )ٰبتمل أنو فسق( ،(ٙ)مردود "الظاىر أنو ليس بفسق"

وٰبتمل أنو ال يقبل  ،وٰبتمل أنو ٯبر إليو بتكرار تأخّب الفدية الٍب ىي على الفور
 .الهّتامهما ؛صغّبة( ٛ)قو٥بما وإف ارتكب

بالقيمة أو ٗبثل أنو لو حكم عدالف با٤بثل وآخراف  منوأفاد كبلـ ا٤بصنف 
آخر قدـ من حكم با٤بثل ُب األؤب ألف معهما زيادة علم ٗبعرفة دقيق الشبو وٚبّب 

وأنو لو حكم صحايب ]وسكت الباقوف عمل  (ٜ)ُب الثانية كما ُب اختبلؼ ا٤بفتيْب

                                 
(، أسُب ٖٓ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٜٖٙ/ٔ(، ا٤بهذب )ٖٕٗ/ٚاجملموع )ينظر:  (ٔ)

 (.ٛٔ٘/ٔا٤بطالب )

 .(ٜٕٔ/ٗ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )ٕ)

 .(ُب )ح(: "لن"ٖ)

 .( ُب )ـ(: "وجو"ٗ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٘)

 .(ٖٗٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٛٔ٘/ٔ( ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٙ)

  .رار ُب )ـ(( تكٚ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ارتكبا"ٛ)

-ٖٗٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٛٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖ٘/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٜ)
ٖٓ٘). 
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وُب معناه ( ٕ)من حكم عدلْب( (ٔ))ألنو أؤب/ ؛بو كما ُب الكفاية عن األصحاب
 ؛ودـ الصيد دـ تعديل (ٗ)ّب صحايب[ مع سكوت الباقْب٦بتهد غ (ٖ)قوؿ )كل(

ألف ا٤بأمور فيو التقوٙب والرجوع إٔب غّبه من غّب أف يقدر لو الشارع بدال يرجع إليو 
يـو اإلخراج ال ( أو بقيمة مثلو بمكة) ،ألنو يضمن أما با٤بثل كما مرّ  ؛وٚبّب

ذا عدؿ عنو إٔب قيمتو فإ ،ذبح الصيد ٧بلّ ( ٘)ألهنا ؛الوجوب وإف أتلف ُب غّبىا
ظرؼ  ((ٗبكة))/أ[ الذبح فعلم أف قولو من زيادتو ٖٔٔوجب اعتبار موضع ]

؛ ألنو ا٤بتبادر عند ٧برًما ُب الفطرة( طعاما)لقولو بقيمة وا٤براد هبا ٝبيع ا٢بـر 
  (ٚ)خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ أصلو (ٙ)اإلطبلؽ وال ٯبزئ التصدؽ بالقيمة

كما يعترب قيمة ا٤بثل ٗبكة يعترب أف يكوف الطعاـ ا٤بخرج بتلك   (ٛ))و(
 ، شراؤه كما يفيده كبلمووال يتعّْب  (ٜ)يـو اإلخراج ال الوجوب( بسعرىا)القيمة 

لفقراء )يساوى القيمة ا٤بذكورة أجزأه وٯبب دفعو ( ٓٔ)فلو أخرج ٩با عنده ما
ا حيث اجتمعا افَبقا وحيث افَبقا الشاملْب ٤بساكينو ٤با ىو مقرر من أهنم (الحرم

لكن الدفع إٔب القاطنْب أؤب ما ٓب يكن الغرباء  ،ودخل فيهم الغرباء ،اجتمعا
                                 

  .[ /ـ/أٙٚ( هناية ]ٔ)

 .صلُب األ ما بْب القوسْب مكرر( ٕ)

  .( سقط ُب )ـ(ٖ)

 .(ٖ٘ٓ/ٕحملتاج )(، مغِب اٛٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٗ/ٚ( ينظر: كفاية النبيو )ٗ)

 .( ُب )ظ(: "ألنو"٘)

 .(ٕٚٗ/ٚ(، اجملموع )ٖٔ٘/ٕ( ينظر: إخبلص الناوي )ٙ)

 .(ٕٗ٘( ينظر: ا٢باوي الصغّب ص)ٚ)

  .سقط ُب )ح( (ٛ)

 .(ٖٔ٘/ٕ( ينظر: إخبلص الناوي )ٜ)

 .( ُب )ح(: "٩با"ٓٔ)
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إذ ىي أقل ا١بمع وإ٭با ٓب ٯبب التعميم ىنا عند  ؛وا٤براد هبم ثبلثة فأكثر ،أحوج
ا كالزكاة ألف تطلع الفقراء إليهما أكثر لتيقن وجوهبا أو تعلقهم هب  (ٔ)/اال٫بصار

موضع اإلطعاـ  (وتعين) ،واعتبار سعر مكة (ٕ)آكد ألهنم شركاء ا٤بالك بقدرىا
، وليس  ،وىو ا٢بـر من زيادتو وظاىر كبلمو أنو ٯبزئ إعطاؤىم خارج ا٢بـر

وتعْب ضماف الصيد ا٤بثلي بقيمة مثلو طعاما ُب صورة وىي ما إذا كاف  ،(ٖ)ببعيد
يكوف إال حامبل ( ال)مثلها  (إذ) ؛عليها( ٗ)من الصيد جُب (لحامل)الضماف 
خبلفا البن الرفعة  ،ومن ٍب ٓب ٯبزئ ُب األضحية( ٘)لنقص ٢بمها( ذبحت)وىي ال 

/ب[ تبعو فتعْب إخراج الطعاـ بقيمة مثلها ٗبكة خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ ٖٔٔومن ]
إذ لو كانت ا٢بامل تذبح لذٕبت ٗبكة فقومت هبا ٖببلؼ ما تضمن  ؛ا٢باوي

ٙبصيبل ٤بصلحة  (ٛ()ٚ)أتلف كسائر ]ا٤بتلفات[ (ٙ)/قيمتو حيث بالقيمة فإنو ٯبب
نظائره  (ٜ)الفقراء وىذا ىو السبب ُب خروج ىذا عن بقاء ا٢بمل ودفعا لضرر

مسائل الصيد إذ ال يتعْب فيها الضماف بقيمة ا٤بثل مع وجوده إال ىنا  (ٓٔ)من/

                                 
 /أ/ح[.ٕٖٔهناية ] (ٔ)
 .(ٖٔٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖ٘ٛ/ٕ( ينظر: الغرر البهية )ٕ)

 (.ٖٔ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕٗ٘( ينظر: ا٢باوي الصغّب ص)ٖ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "حٌب"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "ٕبملها"٘)

 . /ب/ظ[ٖٚٓهناية ]( ٙ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)

 .(ٖٔ٘/ٔإخبلص الناوي ) ( ينظر:ٛ)

 .( ُب )ظ(: "من"ٜ)

  .[ /ـ/بٙٚ( هناية ]ٓٔ)
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خراج بقيمتو و٫بوه من حيث أنو يتعْب فيو اإل( ٔ)من ا١براد(كغير مثلي) وىذا
ال  (لكن)كاف أو حامبل   (ٕ)إذ ال مثل لو فاعتربت قيمتو حائبل ؛طعاما أو الصياـ

أو تلف كما ُب غّبه من  (م حيث أتلفيقو  )تعترب قيمة ا٤بثل ٗبكة بل إ٭با 
ُب ا٤بشبو وا٤بشبو بو ( ٗ)وتعترب قيمة يـو اإلتبلؼ )ومعُب التعْب( ،ـا٤بتقوّ  (ٖ))ا٤بتلف(

فتربئ ذمتو إذا ذبح  ، كما مرّ الصياـ يتعْب ذلك وإال فهو ٨بّّب  عدـ أنو عند إرادة
 (ٙ)لو مثل (٘)ىذا ُب غّب ا٢بامل ٗبا (أو صام لكل مد يوما)أو تصدؽ بالطعاـ 

 .بْب ا٣بصلتْب األخّبتْب( ٚ)ففي ا٤بثلي ا٢بامل وغّب ا٤بثلي ٨بّّب 
ا٤بصنف  وظاىر كبلـ ،إذ ليس من أىلو ؛ غّب الصـو على الكافرويتعّْب 

لكن صرح ا٤باوردي وصاحب التنبيو  ،أف العدلْب ال يعترباف ُب التقوٙب
مداد الٍب أريد الصـو بعددىا إذا انكسر شيء من األ (و) ،ٖببلفو (ٛ))والرويا٘ب(

ألف  ؛بصياـ يـو بدلو وإف ٓب ٯبب تكميلو لو أخرجو( رٌ ل منكسِ كم  )/أ[ ٕٖٔ]
 .( ٜ)بعض ا٤بد يتصدؽ بو ٖببلؼ بعض اليـو

                                 
 .)ح(: "ا٢براـ" ( ُبٔ)

(، ا٤بعجم الوسيط ٜٕٓ/ٔ. ينظر: القاموس الفقهي )كل أنثى ال ٙببل: ا٢بائل( ٕ)
 (.٘ٓٔص)

  .(سقط ُب )ح(ٖ)

 .( ُب )ـ(: "ويتعْب اليقْب"ٗ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "٩با"٘)

 (.ٕٕٛ/ٔ(، كفاية األخيار )ٜٓ/ٔقناع )(، اإلٖٔٙ/ٕ) البهية ينظر: الغرر (ٙ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "يتخّب"، وُب )ـ(: زيادة: "يتخّب ا٤بسلم"ٚ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ( )ح(ٛ)

(، ٕ٘٘ا٢باوي الصغّب ص)، (ٗٚ/ٔ(، التنبيو )ٕٙٗ/ٖ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )ٜ)
 (،.ٖٔ٘/ٔإخبلص الناوي )
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على أمو وىي صيد وٓب ٲبت  (ٔ)جُب (ميت جنين)إلقاء ( في)ٯبب  (و)
حائبًل وال يضمن ٖببلؼ جنْب األمة ( ٕ)ٗبا بْب قيمتها حامبًل )و(( وأمّ  نقصُ )

البهائم وينقص ُب قيمة اآلدميات  قيمةعشر قيمة أمو ألف ا٢بمل يزيد ُب يضمن ب
ا٢بامل السابقة ُب ا٤بًب أما إذا  فإف ماتت فكقتل (ٖ)فبل ٲبكن اعتبار التفاوت فيهن
نقصها  (ٗ)بانفراده أو مات فقط ضمنو و)ضمن( ألقتو حيا فإف ماتا ضمن كبلً 

وإذا تقرر أف مثل الصيد من النعم يعرؼ إما بنص أو ٕبكم عدلْب من  ،ا٤بذكور
فمثل ثعلب إلينا من ذلك  نقلفمن بعدىم واحتيج إٔب بياف ما  الصحابة 

جدي أو  (ٚ)وأـ حبْب دابة على خلقة ا٢برباء عظيمة البطن (ٙ)وضب (٘)شاة
كما ( ٜ)كذلك( بدنة)بفتح النوف ذكرا كانت أو أنثى ( مثل نعامةو) (ٛ)خروؼ

                                 
 .( ُب )ـ( : "حٌب"ٔ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "أو"ٕ)

 (ٕٖ٘/ٔ( ينظر: إخبلص الناوي )ٖ)

  .( سقط ُب )ح(ٗ)

(، روضة ٕٓ٘/ٚفتح العزيز )، (ٕٜٕ/ٗا٢باوي الكبّب ) ،(ٕٕٚ/ٕ( ينظر: األـ )٘)
 (.ٖٔٗ/ٕالطالبْب )

دابة صغّبة ذات ذنب تشبو ا٢برذوف، وىي أنواع: فمنها ما ىو على قدر : الضب (ٙ)
، وىو أعظمها. ينظر: ا٤بطلع ا٢برذوف، ومنها ما ىو أكرب منو، ومنها ما ىو دوف العنز

 (.ٖٚ٘/  ٕ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ٕٛٔعلى ألفاظ ا٤بقنع )
 (.٘ٓٔ/ ٖٔ)لساف العرب ينظر:  (ٚ)

(، هناية ٖٕٔ/ٕ(، األـ )ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٓ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٛ)
 (.ٜٚٙ/ٕ(، الوسيط )ٜٜٖ/ٗا٤بطالب )

(، االقناع ٔٓ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٕٓـٗ(، ا٢باوي الكبّب )ٜٕٓ/ٕاألـ )ينظر: ( ٜ)
(، إخبلص ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٖٕٛ/ٚ(، كفاية النبيو )ٜٓللماوردي ص)
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حكم بو عمر 
( (ٔ)حمار وحش بقرة)مثل ( و) وعلّي وابن عباس ومعاوية  

الزبّب  (ٖ)/وأبو عبيدة وعروة بنكما حكم بو ابن عباس   (ٕ)بقرة( بقرتو)مثل ( و)
  وكحمار الوحش الذكر من الوعل لكن قاؿ الصيمري إف واجبو تيس وانتصر

 .(ٗ)لو الزركشي
، وىو للذكر واألنثى عند ٝباعة ولؤلنثى فقط (ضبع)/ب[ ٕٖٔمثل] (و)

وىو ذكر  ((٘)كبشٍ )عند األكثر وأما الذكر فضبعاف بكسر الضاد وإسكاف الباء 
ال كبش أي ( ٙ)(لضبع على قوؿ األكثر نعجةافواجب ) ،نثى نعجةواأل ،الضأف

ز بذلك ٘بوّ  (ٚ)/جزاء الذكر عن األنثى وعكسو ففي التعبّبإأصالة وإال فقد مر 
مع اإلٲباء إٔب أهنا  حكم ُب الضبع  أنّو صح))وذلك ٤با  ؛على وفق ا٣برب اآلٌب

ففيو دليل أيضا على أف فداء  (ٜ)((بكبش))وذكر ُب آخر  ،ُب حديث (ٛ)أنثى

                                 
 (.ٕٖ٘/ٔالناوي )

(، األـ ٖٕٛ/ٚ(، كفاية النبيو )ٔٓ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٖٔ/ٗ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )ٔ)
 (ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٕٓٔ/ٕ)

(، األـ ٖٕٛ/ٚ(، كفاية النبيو )ٕٓ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٖٔ/ٗ: ا٢باوي الكبّب )( ينظرٕ)
 (.ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٕٓٔ/ٕ)

 /أ/ـ[.ٚٚهناية ] (ٖ)
 (ٖٚٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٚٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕٗ/ٚ( ينظر:اجملموع )ٗ)

(،  ٜٓ(، اإلقناع للماوردي ص)ٔٓ٘/ٚز )(، فتح العزئٜٖ/ٗ( ينظر: ا٢باوي الكبّب )٘)
 (.ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٖٕٛ/ٚكفاية النبيو )

 ما بْب القوسْب مكرر ُب األصل.( ٙ)

 /ب/ح[.ٕٖٔهناية ] (ٚ)
عن ابن عباس، عن ( ٜ٘ٗ( برقم )ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔأخرجو ابن األعرايب ُب معجمو )( ٛ)

  (.ٓٔٔ/ٜ". وينظر: شرح معا٘ب اآلثار )الضبع شاة ُب"النيب صلى اهلل عليو وسلم: 

(، والبيهقي ُب السنن الكربى ٕٙٗ٘( برقم )ٕٗٚ/ٖأخرجو الدارقطِب ُب سننو ) (ٜ)
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 .األنثى بالذكر وقد مّر، وعلى فدائها باألنثى وىي النعجة باألؤب
ما ٓب تبلغ سنة ذكره  (ٔ)وىي أنثى ا٤بعز إذا قويت ،عناؽ( أرنب)مثل  (و)

 (ٗ)/ا٤بعز ُب الروضة )كأصلها أهنا أنثى(( ٖ)لكن ذكر(( ٕ)غّبهالنووي )ُب ٙبريره و 
 .من حْب تولد إٔب حْب ترعى

وىي أنثى  ((ٙ)جفرة)بإسكاف الباء ( روبْ )مثل ( و( )(٘)يربوع)مثل ( و)
٠بي بو ألنو جفر  ،والذكر جفر ،هاا٤بعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّ 

 .(ٚ)عظما :أي ،جنباه
ومعناٮبا  (ٓٔ)وا١بفرة ٗبا ذكر ىنا (ٜ)العناؽ( ٛ)تفسّبٮبا قاؿ الشيخاف بعد

                                 
صلى اهلل عليو (، من حديث جابر رضي اهلل عنو أف  النيب ٜٜٚٛ( برقم )ٜٜٕ/٘)

، وُب األرنب عناٌؽ، وُب قاؿ: ))ُب الض بع إذا أصابو احملـر كبٌش، وُب الظ يب شاٌة وسلم 
 ".على عمر رضي اهلل عنو الّببوع جفرٌة(( وقاؿ عقبو: "والصحيح أنو موقوؼ

 .( ُب )ظ(: "قوتت"ٔ)

(، ٙبرير ألفاظ التنبيو ٔٓ٘/ٚفتح العزيز ) (،ٜٓاإلقناع ص) (،ٕٕٔ/ٕ( ينظر: األـ )ٕ)
 (.ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٕ٘ٛ/ٚكفاية النبيو ) (،٘ٗٔص)

  .ُب )ح( ( غّب واضحٖ)

 . /أ/ظ[ٖٛٓهناية ]( ٗ)
الشعر،  من ٖبصلة ينتهى طويل ذنب لو الصغّب، ا١برذ ىيئة على صغّب حيواف: الّببوع (٘)

 النبوي ا٢بديث ُب وا٢بيواف الطّب ينظر: موسوعة .الّرجلْب طويل اليدين، قصّب
  (.ٜٔٗ)ص

روضة  (،ٔٓ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٓماوردي ص)(، اإلقناع للٕٕٔ/ٕ( ينظر: األـ )ٙ)
 .(ٕٙٛ/ٚ(، كفاية النبيو )ٖٔٗالطالبْب )

  (.ٕٚٔ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٗٔ/ٗينظر: لساف العرب )( ٚ)

 .( ُب )ح(: "تفسّبه"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "العتاؽ"ٜ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ىذا"ٓٔ)
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األرنب خّب من  ؛ إذ(ٔ)لكن ٯبب أف يكوف ا٤براد با١بفرة ىنا دوف العناؽ :لغة
 .انتهى. (ٕ)الّببوع

تفسّب ا٤بذكور ال (ٖ)ألهنا ٗبقتضى ؛غّب جفرة وقضيتو أف الواجب ُب الّببوع
 .( ٗ)/أ[ العناؽٖٖٔ] إ٭با يكوف بعد سنّ 

وىي األنثى  ((٘)ظبي عنز)مثل  (و) ،وذلك ٱبالف الدليل وا٤بنقوؿ :قيل
 .(ٚ)أٛبت ٥با سنة( ٙ)من ا٤بعز )إذا(

أي  (ٜ)إذ العنز إ٭با ىي واجبة الظبية؛ (ٛ)سوُب الظيب تيْ  :ؤب أف يقاؿاألو 
ذلك على وفق األثر اآلٌب ولد الظبية يسمى غزاال وا ُب التعبّب برَ لكنهم جَ  ،أصالة

 .إٔب أف يقوى ويطلع قرناه (ٓٔ)من والدتو
 على ما العنزوٮبا اللذاف واجبهما  ،واألنثى ظبية ى الذكر ظبياً ٍب يسمّ 

 .رتقرّ 
                                 

 .(ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٓ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٔ)

 .(ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٓ٘/ٚفتح العزيز )ينظر:  (ٕ)

 .( ُب )ظ(: "مقتضى"ٖ)

 (.ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٓ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٗ)

(، ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٔٓ٘/ٚفتح العزيز ) (،ٜٓقناع للماوردي ص)( ينظر: اإل٘)
 (.ٕٖ٘/ٕاوي )(، إخبلص النٕ٘٘ا٢باوي الصغّب ص)

 ( سقط ُب )ـ( .ٙ)

 (.ٖٓ٘/ٖينظر: هناية احملتاج )( ٚ)

 (.ٕٕٔ/ٕ( األـ )ٛ)

 (.ٕٔٔ/ٕ( األـ )ٜ)

 ( ُب )ـ(: "والده".ٓٔ)
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قتضيو جسم يعلى ما -أو جفر  الغزاؿ فواجبو إف كاف ذكرا جديّ  أما
أف عمر )رضي اهلل  صحّ  (ٕ) وذلك )٤با( ؛(ٔ)وإف كاف أنثى فعناؽ أو جفرة -الصيد
فوه بأنو دويبة وعرّ  ،وىو من زيادتو ،الوبر (٘)ال(، (ٗ)قضى بذلك ُب )الكلّ  (ٖ)عنو(
فروى  ،(ٛ)٥با بَ نَ ال ذَ  ،العينْْب  (ٚ)حسنة ،أو أصغر منو ،قدر السنور (ٙ)غرباء

 .(ٓٔ)٦باىد أهنما حكما فيو بشاةعن عطاء و  رٞبو اهلل تعأب( ٜ)]الشافعي[
 (ٕٔ)كالفواخت  ،وىدر بّ ما عَ  كلّ ( ٔٔ)وا٤براد هبا/ (حمامة)مثل ( و)

سواء اتفقا ذكورة أـ  (ٚٔ))و( ،(ٙٔ)ذي طوؽ وكلّ  ،(٘ٔ)مريوالقُ  ،(ٗٔ()ٖٔ)والنمار

                                 
 (.ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٕ( ينظر: األـ )ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ( )ح(ٖ)

 (.ٛٛٛ( برقم )ٕٕ٘/ٕالشافعي ُب مسنده ) ( أخرجوٗ)

 .( ُب )ـ(: "إال"٘)

 .( ُب )ظ(: "غرب"ٙ)

 .(ُب )ظ(: "حسن"ٚ)

  (.ٔٗٛ/ٕ(، الصحاح )ٕٙٛ/ٛينظر: كتاب العْب )( ٛ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٜ)

 (.ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٖٕ/ٗ(، البياف )ٕٓ٘/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٓٔ)

 .[ /ـ/بٚٚ( هناية ]ٔٔ)

 (.ٖٕ/٘) العروس ا٤بطوؽ. ينظر: تاج ا٢بماـ من ضرب وىي فاختة، ٝبع: ختالفوا (ٕٔ)

 ( ُب )ط، ح، ـ(: "اليماـ".ٖٔ)

 ا٢بديث ُب وا٢بيواف الطّب السباع. ينظر: موسوعة من ٝبع ٭بر، وىو ضرب: النمار (ٗٔ)
 (.ٛٓٗ)ص النبوي

 ا٢بريب إلبراىيم ا٢بديث ويضحك. ينظر: غريب يقرقر ُمَطو ؽ طائر: الُقمري (٘ٔ)
(ٕ/ٖٚ٘.) 

 اللغة تاج ينظر: الصحاح .طوؽ عنقها ُب الٍب ا٢بمامة: الطاقة، وا٤بطوقة: الطوؽ (ٙٔ)
 (.ٜٔ٘ٔ/ٗ) العربية وصحاح

 ( سقط ُب )ـ(. ٚٔ)
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 من ضأف أو معز ٕبكم الصحابة  ٘بزئ ُب األضحية ((ٔ)شاة)أنوثة أـ اختلفا 
الشبو بينهما، ( ٕ)فالقياس إٯباب القيمة وقيل مستنده ومستند توقيف بلغهم وإال

 (ٖ)و٫بوىا لف البيوت وىذا إ٭با يأٌب ُب بعض أنواع ا٢بماـ ال ُب الفواختإوىو 

/ب[ شاة كاملة أو ٖٖٔوبُب ا٤باوردي على ىذا ا٣ببلؼ أف فرخ ا٢بماـ ىل فيو ]
 ،(ٗ)و وجهاف وقضية البناء ترجيح األوؿولد شاة قدر بدنة كقدر الفرخ من أم

مع القوؿ بأف ا٤بستند  (ٙ)شاة صغّبة (٘)و ٯبب ُب الصغّب]لكن ُب اإلمبلء أنّ 
يعلم أنو ال  (ٚ)وبو ككبلـ الشيخْب ،ونقلو ُب البحر عن األصحاب ،التوقيف

ف ُب خبلفًا ٤با أوٮبو كبلـ ا٤بصنّ  ؛ة ُب األضحيةئيشَبط ُب الشاة ىنا كوهنا ٦بز 
 .(ٔٔ()ٓٔ)[(ٜ)ه عليو شيخناوأقرّ  (ٛ)ضورو 

                                 
قناع (، اإلٔٓ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٕٗ(، ا٣ببلصة للغزإب ص)ٕٛٓ/ٔ)( ينظر: اللباب ٔ)

 (.ٕٖٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٕٛ/ٚ(، كفاية النبيو )ٜٓللماوردي ص)

 .( ُب )ظ(: "مستنداه"ٕ)

 .(ٗٓ٘/ٚ( فتح العزيز )ٖ)

 (.ٖٖٙ/ٗ) ا٢باوي الكبّب( ينظر: ٗ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "الصغّبة"٘)

(، ا٢باوي ٖٔٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٔٓ٘/ٚالعزيز ) فتح (،٘٘ٔ/ٚ) األـ( ينظر: ٙ)
 (.ٕٖ٘/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘الصغّب ص)

 (.ٔٓ٘/ٚ) اجملموع(، ٘ٙ/ٚ( ينظر: فتح العزيز )ٚ)

 (.ٕٛٔ/ٔ) روض الطالب( ينظر: ٛ)

 .(ُب )ظ(: زيادة: "شيخنا عليو"ٜ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٓٔ)

 (.ٕٖٙ/ٕ) ة العباديحاشي( ينظر: ٔٔ)
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أكرب  (ٔ)غّب ا٢بماـ سواء أكاف (الطير)أي باقي  (في سائر)ٯبب  (و)
عمبل باألصل ُب ؛ (ٖ()ٕ)(القيمةكطّب ا٤باء والعصفور )  ،جثة منو أـ أصغر أـ مثلو

وقد حكمت الصحابة  ،ماتا٤بتقوّ 
 .(٘()ٗ)هبا ُب ا١براد 

 (اء واحدز فج)أي ُب ا٢بـر ( اي  مِ رَ حَ  اً صيد قارنان)٧برماف ( وإن أتلف)
ٯبب عليهما الٙباد ا٤بتلف وإف تعددت أسباب ا١بزاء بتعدد ا١بماعة ا٤بتلفْب 

، (ٚ)تغليظ الدية وإف تعددت أسبابو دكما يتح( ٙ)وكوهنم قارنْب وكوهنم ُب ا٢بـر
قتلو حبلؿ ولو  أ،؛ ألهنا ال تتجز (ٛ)لْبتٖببلؼ كفارة اآلدمي فإهنا تتعدد بتعدد القا

                                 
 .( ُب )ـ(: "كاف"ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

 (.ٖ٘ٓ/ٕ) مغِب احملتاج(، ٛٔ٘/ٔ) أسُب ا٤بطالب (،ٖٔٗ/ٚ)اجملموع ( ينظر: ٖ)

بكّب بن عبد اهلل قاؿ: ( بإسناده إٔب ٜٚٛ( برقم )ٕٕٛ/ٕالشافعي ُب مسنده ) ( أخرجوٗ)
عن جرادة قتلها وىو  ٠بعت القاسم يقوؿ: كنت جالسا عند ابن عباس فسألو رجل

، فقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو:   فيها قبضة من طعاـ وليأخذف بقبضة جرادات"٧بـر
 ولكن ولو".

، «ولو»قاؿ الشافعي: "قولو: وليأخذف بقبضة جرادات"، أي إ٭با فيها القيمة، وقولو:      
  يك".خرج أكثر ٩با عليك، بعد ما أعلمتك أنو أكثر ٩با علتيقوؿ: ٰبتاط بقيمة ف

 (.ٖ٘ٓ/ٕ) مغِب احملتاج(، ٛٔ٘/ٔ) أسُب ا٤بطالب( ينظر: ٘)

(، ٜٕٙ/ٚ(، كفاية النبيو )ٗٓ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٓاإلقناع للماوردي ص)ينظر:  (ٙ)
 (.ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٕٖٗ/ٕروضة الطالبْب )

روضة الطالبْب  (،ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘ا٢باوي الصغّب ص)ينظر:  (ٚ)
 (.ٖٖٙ/ٕ(، الغرر البهية )ٖ٘ٗ/ٕ)

 .( ُب )ح( )ظ(: "قاتلْب"ٛ)
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إذ شريك ا٢ببلؿ يلزمو بقسطو ٕبسب ؛ (ٔ)و٧بـر لـز احملـر نصف ا١بزاء فقط
الرؤوس وظاىر كبلمهم أف التوزيع ىنا على الرؤوس ُب ا١براحات والضربات وينافيو 
ما يأٌب ُب ا١بنايات إال أف يفرؽ بأف الضربات ٍب يظهر تأثّبىا فأمكن التوزيع 

س لو سطح بدف تظهر فيو الضربات، فاستوى فيو إذ الصيد لي ؛عليها ٖببلفو ىنا
أي أبطبل ( نعامة)( ٖ)(أحد امتناعي) (ٕ)/أتلف القارناف( أو)والضارب  حار ١با

 (٘)ألف امتناعهما (ٗ)من قيمتها ىو الواجب عليهما (فما نقص)طّباهنا أو عدوىا 

االمتناع  ق بالرجل وا١بناح فالزائل بعضيتعلّ  (ٙ)/أ[ واحد إال أنوُٖٗٔب ا٢بقيقة ]
، فإف  (ٓٔ)كبلـ ا٢باوي  (ٜ)/(ٛ))خبلفا ٤با يوٮبو(( ٚ)فيجب النقص ال ا١بزاء الكامل

وجب من البدنة ربعها، أو قيمتو يشَبي ( ٕٔ))مثبل( (ٔٔ)/كاف النقص ربع القيمة
فبل  (ميتة)أي احملـر من الصيد (وومذبوحُ ) عن كّل مّد يوما (ٖٔ)هبا طعاما أو صياـ

                                 
 .(ٕٖ٘/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٖٙ/ٕ(، الغرر البهية )ٖ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر: ( ٔ)

 . /ب/ظ[ٖٛٓهناية ]( ٕ)
  .( طمس ُب )ظ(ٖ)

 .( ُب )ـ(:"عليها"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "امتناعها"٘)

 .( ُب )ح(: "إالنو"ٙ)

 (.ٕٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٚ)

 .( طمس ُب )ـ(ٛ)

 .[/ـ/أٛٚهناية ] (ٜ)

 .(ٕٗ٘ا٢باوي الصغّب ص)ينظر: ( ٓٔ)

 /أ/ح[.ٖٖٔهناية ] (ٔٔ)
  .( سقط ُب )ـ(ٕٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "صاـ"ٖٔ)
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 ةفإنّو ميتّبه وإف كاف حبلال كصيد حرمي ذٕبو حبلؿ، ٰبل لو وإف ٙبلل وال لغ
فإف كاف ا٤بذبوح  ،(ٕ()ٔ)ألف كبل منهما ٩بنوع من الذبح ٤بعُب فيو كاجملوسي ؛أيضا

 (ٗ)وخرج بصيد ا٢بـر صيد ا٢بّل، وإف أدخل ا٢بـر (ٖ)٩بلوكا لزمو أيضا القيمة ٤بالكو

عليو تغليظا عليو ال حـر ( ٘)كما مر ولو كسر أحدٮبا بيض صيد أو قتل جرادا
خرين آتصححو ُب البيض عن ٝبع والقطع عن  (ٙ))ُب اجملموع( نقلعلى غّبه كما 

واألوجو  ،األشهر ا٢برمة (ٚ)ف(إ) :لكن قاؿ ىنا ،وقاؿ بعد ذلك بأوراؽ أنو أصحّ 
)وقولو  (ٛ)ألف إباحة ذلك ال يتوقف على فعل بدليل حل ابتبلعو بدونو ؛األوؿ

 .(ٜ)من زيادتو( (كحرميّ )

                                 

ىم الذين و ، ـ يعبدوف النار والشمس والقمرمنسوب إٔب اجملوسية، وىم قو  :اجملوسي (ٔ)
والظلمة، يعبدوف النار  أثبتوا أصلْب للعآب، جعلوٮبا خالقْب معبودين: ٮبا النور

 وف نكاح األمهات والبنات واألخوات، وىم ٥بم شبهة كتاب.ويستحلّ 
، الربىاف (ٕٔٔ - ٕٓٔ)نظر: اعتقادات فرؽ ا٤بسلمْب وا٤بشركْب للرازي صي      

 (.ٚٓٗ)صمعجم لغة الفقهاء  ،(ٜٔ - ٜٓ) ي صللسكسك

(، إخبلص الناوي ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب )ٜٕٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر: ( ٕ)
 (.ٖٖٙ/ٕٓ(، الغرر البهية )ٕٖ٘/ٔ)

 .(ٜٕٚ/ٚ(، اجملموع )ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٖ)

 .(ٕٖ٘/ٔالناوي ) (، إخبلصٖ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب ) ينظر: (ٗ)

 .ظ(: "جراد"( ُب )٘)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٙ)

  .( سقط ُب )ظ(ٚ)

 .(ٕٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٚٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٔ/ٚاجملموع ) :( ينظرٛ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح(.( ما بْب القوسْب ٜ)
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إذا حلب احملـر لنب صيد  :رأيت القموٕب جرى على الثا٘ب فقاؿ( ٔ))و(
وغّبه اعَبضو؛ ألّف ما ذكره ُب البيض وجو،  (ٕ)حـر على غّبه، ككسر البيض

  .(ٗ)صوب ُب اجملموع حلو( ٖ)قد
٤با  خبلفا (ٙ)ىي حرميّ  (٘))أي غّب(( غيرٍ )صيد ( أكل)أي احملـر  (ولو)

حل ذٕبو حبلؿ لكن  (ٛ)/ب[ صيدٖٗٔ] وإحرامي بأف كاف( ٚ)يوٮبو كبلـ أصلو
وتركو لفهمو من الداللة با٤بساواة  كما ُب أصلو  وعانأعليو وال  ((ٜ)[ويدل]إن لم )

من  ٗبعُب الواو إذا ال بدّ  ((أو)) (لو (ٔٔ)يصد)ٓب (أو)( ٓٔ)(األؤب)إف ٓب يكن 
أو صيد  ؿّ بأف دَ ( وإال)دٮبا فقط حـر كما يأٌب أح (ٕٔ)فإف انتفاء ؛األمرين فاءانت

٤با  لقولو  (ٖٔ)ٍب بالداللة وباألكلألو ولو بغّب أمره وعلمو حـر عليو األكل منو و 

                                 
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ٍب"ٔ)

 .(ٖٔٔ/ٚكفاية النبيو )  :( ينظرٕ)

 ."( ُب )ظ( )ح(: "فقد" وُب )ـ(: "وقدٖ)

 (ٜٖٔ/ٚ( ينظر: اجملموع )ٗ)

  .(سقط ُب )ح(٘)

 .(ٖٖ٘/ٔإخبلص الناوي )ينظر: ( ٙ)

 .(ٖٖ٘/ٔ( ا٢باوي الصغّب )ٚ)

 .( ُب )ـ(: "صيده"ٛ)

 .: "يدؿ")ح( )ـ(( ُب ٜ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "باألؤب"ٓٔ)

 .( ُب )ح(: "يصدر"ٔٔ)

 . ُب )ح، ظ، ـ( زيادة )ـ(( ٕٔ)

 .(ٖٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘ا٢باوي الصغّب ص)، (ٖٗ٘/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٖٔ)
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 (ٕ)[منكمأحد ])ىل ) :أي أنثى ٞبر الوحش ،أبو قتادة وىو حبلؿ األتاف (ٔ)عقر

ما بقي من ( ٖ)فكلوا)) :قاؿ ،( قالوا ال(أمره أف ٰبمل عليهما أو أشار إليها
 .(ٗ)رواه الشيخاف ((،٢بمها

 .(٘)((فكلوا :قاؿ ،ال :قالوا ؟ىل أعنتم ؟ىل أشرًب)) :وُب لفظ مسلم
صيد الرّب لكم حبلؿ وأنتم حـر ما ٓب تصيدوه أو يصد )) :وصحّ 

، فهو حجة العتضاده بقوؿ عثماف  ،وعلى تسليم إرسالو كما قيل ،(ٙ)((لكم
ألهنا تعرض  ؛وإ٭با حرمت داللتو للحبلؿ عليو مع أهنا داللة على مباح للحبلؿ

ٙبرٲبو  لتعرض الذي مرّ فدخلت ُب عمـو ا ،وجناية عليو (ٚ)منو للصيد وإيذاء لو
وال بأكلو ما صيد لو أو  ،عانتو إعليو بداللتو وال( وال جزاءَ ) ،أنواعو (ٔ)/(ٛ)بسائر

                                 
 ( مادة )ع ؽ ر(.ٕٔٗ/ٕ(، ا٤بصباح )ٖ٘ٚ/ٖ: أي جرح. ينظر: الصحاح )عقر( ٔ)

 ." أحد : "منكم)ظ( )ح( )ـ(( ُب ٕ)

 .( ُب )ح(: "كلوا"ٖ)

 الصيد لكي كتاب ا٢بج، باب ال يشّب احملـر إٔب  ، ُب( أخرجو البخاري ُب صحيحوٗ)
كتاب ا٢بج، باب ُب  (، ومسلم ُب صحيحو، ٕٗٛٔ) ( برقمٖٔ/ٖ)يصطاده ا٢ببلؿ 

 .من حديث أيب قتادة  (ٜٙٔٔ)( برقم ٔ٘ٛ/ٕ) ٙبرٙب الصيد للمحـر

( برقم ٗ٘ٛ/ٕ) كتاب ا٢بج، باب ٙبرٙب الصيد للمحـرُب  مسلم ُب صحيحو، أخرجو  (٘)
(ٜٔٔٙ). 

 كتاب ا٤بناسك، باب ٢بم الصيد للمحـرُب   أخرجو أبو داود ُب سننو، ( أخرجوٙ)
كتاب ا٢بج، باب ما جاء ُب أكل ُب  ، سننو(، والَبمذي ُب ٔ٘ٛٔ)( برقم ٔٚٔ/ٕ)

كتاب ا٢بج، ُب  سنن الكربى، ال، والنسائي ُب (ٙٗٛ( برقم )ٜٙٔ/ٕـ )الصيد للمحر 
ُب  ، وابن خزٲبة(ٜٖٙٚ( برقم )ٖٛ/ٗ) باب إذا أشار احملـر إٔب الصيد فقتلو ا٢ببلؿ

 (.ٕٗٗٚ( برقم )ٖٙ٘/ٖ(، والدارقطِب ُب سننو )ٕٔٗٙ( برقم )ٓٛٔ/ٗ) صحيحو
 .(ٓٙٔ/ٕ)ضعيف سنن أيب داود (، ٖٛٗ/ٙ)البدر ا٤بنّب وا٢بديث فيو ضعف، ينظر:      

 .( ُب )ظ(: "وإيذائو"ٚ)

  .( ُب )ـ(: "سائر"ٛ)
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 ،(ٗ)اآلدمي (ٖ)ذٕبو ىو أو من ُب ا٢بـر كما ال كفارة عليو ُب نظّبه من قتل (ٕ)٩با
 وال يرجع بو على القاتل أو ٧بـر (٘)ولو أمسكو ٧بـر حٌب قتلو حبلؿ فعليو ا١بزاء

 .رجع كما مرّ 
اإلعانة حيث ٓب يكن بيده ألف و /أ[ عدـ الضماف بالداللة ٖ٘ٔو٧بل ]

وال ٰبـر على حبلؿ أكل ما صاده حبلؿ حملـر أو  (ٙ)حفظو واجب عليو كما مر
 .بداللتو

ت فيو بأف نب (رطب حرميّ  نبات)وقلع ( قطع)على احملـر وغّبه ( وحرم)
أو ٩بلوكا حٌب ما يستنبتو  (ٛ)كاف بعض أصلو فيو أي ُب ا٢بـر مباحا ]كاف[ (ٚ))و(

ال  (ٓٔ)/))إف ىذا البلد حراـ ٕبرمة اهلل :يـو فتح مكة لقولو  ؛(ٜ)الناس كالنخل
بسؤاؿ  (ٔٔ) اإلذخرٍب استثُب ((يعضد شجره وال ينفر صيده وال ٱبتلى خبله

                                 
 /ب/ـ[.ٛٚهناية ] (ٔ)
 .(ُب )ظ( )ـ(: "ما"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "قتلى"ٖ)

 .(ٖٖٙ/ٕ) البهية (، الغررٕٗٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٗ)

(، ا٤بهذب ٗٚ/ٔ(، التنبيو ُب الفقو الشافعي )ٖٛٓ/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر:  (٘)
  .(ٖٖ٘/ٖهناية احملتاج ) ،(ٜٖٚ/ٔ)

  .(ٖٖٙ/ٕ) البهية الغرر، (ٕٗٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٙ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "أو"ٚ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.وفتْب ( ما بْب ا٤بعقٛ)

 البهية (، الغررٖٛٗ-ٖٚٗ/ٕ، روضة الطالبْب )(ٜٔ٘/ٖ) فتح العزيزينظر: ( ٜ)
 .(ٖٖ٘/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٗٙ/ٕ)

 . /أ/ظ[ٜٖٓهناية ]( ٓٔ)
 (.ٕ٘)ص، واحده: إذخرة. ينظر: معجم لغة الفقهاء نبت طيب الرائحة :اإلذخر (ٔٔ)
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العباس 
والعضد القطع وإذا حـر القطع فالقلع أؤب  (ٔ)لو، رواه الشيخاف 

با٤بعجمة حلقا مكة وقيس ٗبكة باقي ( واإلذخر)وا٣ببلء بالقصر ا٢بشيش الرطب 
الذي ذكرتو أنو لو غرست شجره حرمية ُب  (ٕ)ا٢بـر وأفهم قولو حرمي بالتفسّب

تقل ا٢برمة عنها ُب األؤب وال إليها ُب الثانية ٖببلؼ ا٢بل أو حلية ُب ا٢بـر ٓب تن
؛ إذ للشجر أصل ثابت، فاعترب منبتو، ٖببلؼ( ٖ)صيد دخل )ُب( الصيد  (ٗ)/ا٢بـر

وكذا إٔب  (ٚ)إف نبتت (ٙ)نقلت من ا٢بـر ]إليو[ ةوال يضمن حرميّ  (٘)فاعترب مكانو
ٝبع، واعتمده  ا٢بل لكن ٯبب ردىا ٧بافظة على حرمتها وإال ضمنها كما قالو

واستبعد  (ٛ)السبكي وغّبه، أي بْب قيمتها ٧بَبمة وغّب ٧بَبمة كذا قالو الشارح
ومن قلعها من  ،لو تلفت من شاة أو بقرة( ٓٔ)يلـز )و( (ٜ)/ب[ كونو ٩باٖ٘ٔ]

ا٢بل استقر عليو ضماهنا، وأفهم أيضا أنو ال يضمن غصنًا ُب ا٢بـر أصلو ُب ا٢بل 

                                 
( برقم ٗٔ/ٖأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ال ٰبل القتاؿ ٗبكة ) (ٔ)

(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ٙبرٙب مكة وصيدىا وخبلىا ٖٗٛٔ)
 -رضي اهلل عنهما-( من حديث ابن عباس ٖٖ٘ٔ( برقم )ٜٙٛ/ٕ)

  .( ُب )ـ(: "التفسّب"ٕ)

 .( زيادة ُب )ـ(ٖ)

 ح[./ب/ٖٖٔهناية ] (ٗ)
(، أسُب ا٤بطالب ٖٖ٘/ٔإخبلص الناوي )، (ٖٛٗ/ٕروضة الطالبْب ) :ينظر (٘)

 .  (ٖٖ٘/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٔ٘/ٔ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٙ)

 .ُب )ـ(: "أنبتت" وُب )ح(: "نبتت" (ٚ)

 .(ٔٔ٘/ٚ(، فتح العزيز )ٜٕ٘/ٗ(، البياف )ٓٓٗ/ٔا٤بهذب ) :( ينظرٛ)

 .( ُب )ظ(: "ٗبا"ٜ)

  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)
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٤بكانو وأنو يضمن غصنا ُب ا٢بل أصلو  (ٔ)فوقو نظرانظرا ألصلو وإف ضمن صيدا 
 .(ٕ)ُب ا٢بـر وإف ٓب يضمن الصيد فوقو لذلك

حكم ( ٖ)ولو غرس ُب ا٢بل نواة شجرة حرمية ثبت ٥با :قاؿ الفورا٘ب
 .األصل

وخرج بالرطب  (ٗ)قطع شجرة أصلها ُب ا٢بّل وا٢بـر تغليبا للحرمة وٰبـر
ُب ا٢بـر بل مغروز فيو وىذا نظّب  (٘)بس فبل ٰبـر قطعو وال قلعو ألنو ليس ثابتااليا

وقطعو فإنو إ٭با ٰبـر إف كاف  ((ٚ)كقلع حشيش) :بقولو (ٙ)/ما أفاده من زيادتو
نباتو وإال ٓب ٰبل  رجل قلعو، لكن إنا مات أصلو وٓب يأخضر ٖببلؼ اليابس فإنو ٰب

ٓب يأت نظّب ىذا التفصيل ُب الشجر اليابس  ٖببلؼ قطعو فإنو ٰبل مطلقا وإ٭با
 .ألف ا٢بشيش يستخلف مع القطع ٖببلؼ الشجر

قاؿ ُب اجملموع وإطبلؽ ا٢بشيش على الرطب ٦باز فإنو حقيقة ُب اليابس  
وإ٭با يقاؿ للرطب كؤل وعشب وٯبوز رعيو كالشجر كما ُب األـ بالبهائم، وإ٭با 

ال ) (ٜ)يَبجح )مصلحة قطعو( نبات حرمي ٓب( ٛ)ٰبـر ويضمن )قلع وقطع(
                                 

 .( ُب )ـ(: "نظر"ٔ)

(، ٖٖ٘/ٔإخبلص الناوي ) (،ٖٛٗ/ٕروضة الطالبْب ) (،ٛٔ٘/ٖفتح العزيز )ينظر: ( ٕ)
 (.ٖٙٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٔ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )

 .( ُب )ـ(: "لو"ٖ)

 .(ٖٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٛٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٛٔ٘/ٖفتح العزيز )ينظر: (ٗ)

 .( ُب )ح(: "ثانياً"، وُب )ظ(: طنابتاً"٘)

 /أ/ـ[.ٜٚهناية ] (ٙ)
 .( ُب )ح( )ظ(: "حشيشو"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "قطع وقلع"، وُب )ح(: "قطع"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "مصلحتو قلعة"ٜ)
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 (ٔ)ذاىم كالصيد ا٤بؤذيأكالشوؾ وما انتشر من األغصاف ُب طريق الناس ف(ؤذم
 (ٗ)وال يعضد ،الصحيحْب( ٖ)/أ[ ]حديث[ٖٙٔقولو ُب ] (ٕ)ويشكل )عليو(

 .شوكو
وأجاب ُب اجملموع بأنو ٨بصص بالقياس عن الفواسق ا٣بمس واعَبضو 

ويرد بأنو يتناوؿ الذي ُب  ،يف ٯبيء التخصيصالسبكي بأنو ال يتناوؿ غّبه فك
ألنو ال يؤذي وال قطع وقلع اذخر  ؛ّب ما ُب الطرقاتغفيخص ب ،الطرقات وغّبه

( فِ لْ عَ لِ )ال قطع ما يؤخذ ( و) ،لتسقيف أو غّبه الستثنائو ُب ا٣برب السابق
 (ٛ)ةوالبقل (ٚ)وتغٍذ كالرجلة (ٙ)والسنا (٘)كا٢بنظل (ودواء)بسكوف البلـ لبهيمة 

                                 

(، ا٢باوي الصغّب ٖٛٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٖٔ/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٔ)
 .(ٖٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕ٘٘ص)

  .سقط ُب )ظ( (ٕ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٖ)

 .( ُب )ظ(: "يعضد"ٗ)

ا٢بنظل: الشجر ا٤بر، وىو الش ْري، واحدتو: حنظلة. ينظر: لساف العرب ينظر:  (٘)
(ٔٔ/ٖٔٛ.) 

بو مفلطح رقيق كلوي الشكل نبات شجّبي من الفصيلة القرنية، زىره مصفر وح: ( السناٙ)
تقريبا إٔب الطوؿ، يتداوى بورقو وٜبره، وأجوده ا٢بجازي ويعرؼ بالسنا ا٤بكي. ينظر: 

 (.ٚ٘ٗ/ٔا٤بعجم الوسيط )

قها ا٢بمقاء، وىي بقلة سنوية عشبية ٢بمية ٥با بزور دقاؽ، يؤكل ور  البقلة :الرجلة (ٚ)
 (.ٕٖٖ/ ٔمطبوخا ونيئا. ينظر: ا٤بعجم الوسيط )

مقاييس اللغة ينظر: البَػْقل من النبات: ما ليس بشجر ِدّؽ وال ِجّل.  :البقلة (ٛ)
(ٔ/ٕٚٗ.) 
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 ومن ٍبّ  (ٔ)وألف ذلك ُب معُب الزرع وال يقطع لذلك إال بقدر ا٢باجة؛ وليإللحاجة 
ال ( ٕ)ٓب ٯبز قطعو للبيع ٩بن يعلف بو كما ُب اجملموع ألنو كطعاـ أبيح أكلو )و(

ال ( ٘)جواز أخذه )للدواء والعلف(( ٗ)ف ]أف[وظاىر كبلـ ا٤بصنّ  ،(ٖ)ٯبوز بيعو
 .ٯبوز أخذه ليستعملو عند وجودهيتوقف على وجود السبب حٌب 

ه الزركشي بأف ما لكن ردّ ، (ٚ)(ٙ))وىو ا٤بتجو وتبعو ٝباعة( :قاؿ األسنوي
وجوز  (ٓٔ)كما ُب اقتناء الكلب (ٜ)/بوجودىا (ٛ)جاز للضرورة أو للحاجة قيد

 (ٔٔ)الغزإب قطعو أيضا للحاجة الٍب يقطع ٥با اإلذخر كوضعو ُب اللحد وتبعو
لكن اعَبضو ا٤بصنف بأنو يفهم جواز قطع الشجرة  (ٕٔ)ةا٢باوي فعرب با٢باج

وأفاد ٘بويزه القطع لعلف أنو ٯبوز قطع الزرع  ،(ٖٔ)ألجلها وليس ذلك على إطبلقو

                                 
 (ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٜٖٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٖٔ/ٗ( ا٢باوي الكبّب )ٔ)

 .( سقط ُب )ظ( )ـ(ٕ)
 (.ٖٚٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٕ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖ٘ٗ/ٚاجملموع )نظر: ي( ٖ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 .( ُب )ـ(: "للعلف والدواء"٘)

 .( ُب )ح(: "وتبعو ٝباعو وىو ا٤بتجو"ٙ)

 .(ٖٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٚٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٕ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر: ( ٚ)

 .( ُب )ح( )ـ(: "يتقيد"ٛ)

 . /ب/ظ[ٜٖٓهناية ]( ٜ)
 .(ٖٚٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٕ٘/ٔ( أسُب ا٤بطالب )ٓٔ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "وتبعو ُب"ٔٔ)

 .(ٕ٘٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٖٕٔ/ٔكفاية األخيار )ينظر:   (ٕٔ)

 .(ٖٖ٘/ٔ( إخبلص الناوي )ٖٔ)
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/ب[ والشعّب ٖٙٔكا٢بنطة ]  (ٔ)وقلعو وال ضماف فيو ببل خبلؼ كماُب اجملموع
كالبقلة   (٘)/ووا٣بضراوات وكالزرع ما نبت بنفس (ٗ)والبقوؿ( ٖ))والقطنة(( ٕ)والذرة

إذ ال يوجب نقصا لكن  ؛كما صرح بو احملب الطربي، وٯبوز أخذ أوراؽ الشجر
خبطها ا٤بؤذي لقشورىا حراـ كما ُب اجملموع عن األصحاب ونقل اتفاقهم على 

عنو ما يقتضي حرمة أخذ السواؾ  ومرّ  ،(ٙ)أنو ٯبوز أخذ ٜبرهتا وعود السواؾ و٫بوه
أنو ال يضمن الغصن اللطيف وإف ٓب  (ٛ)وقضيتو ،هغّب و واعتمده الزركشي ( ٚ)ليبيعو

ٱبالفو ما يأٌب ُب الغصن  (ٜ)/ٱبلف قاؿ األذرعي وىو األقرب ونقل ما يؤيده لكن
وإف  ،أي بسبب قطعها أو قلعها ،رفاً بأف تسمى كبّبة عُ ( فبشجرة كبيرة)
، (ٔٔ)عن ابن الزبّب رضي اهلل عنهما رواه الشافعي  ،(ةقر ب)ب ٘ب( ٓٔ)[أخلف]

 .ومثلو ال يقاؿ إال بتوقيف

                                 
 .(ٙ٘ٗ/ٚ( اجملموع )ٔ)

 .( ُب )ظ(: "الذر"ٕ)

 .)ظ( )ح(: "القطنية"، ُب )ـ( سقط( ُب ٖ)

 .( ُب )ح(: "للنقوؿ"ٗ)

 /ب/ـ[.ٜٚهناية ] (٘)
 .(ٖٙٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖ٘ٗ/ٚاجملموع ) (،ٔٔ٘/ٚفتح العزيز )ينظر:  (ٙ)

 .( ُب )ـ(: "لبيعو"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "قضية"ٛ)

 /أ/ح[.ٖٗٔهناية ] (ٜ)
 (.ٕٔ٘/ٔطالب )، وا٤بثبت موافق ٤با ُب أسُب ا٤ب( ُب )ح(: "اختلفت"ٓٔ)

(، وُب الصغرى ٜٜٓ٘( برقم )ٕٖٓ/٘البيهقي ُب السنن الكربى ) ( أخرجؤٔ)
 (.ٜٔ٘ٔ( برقم )ٙٙٔ/ٕ)
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( ٕ)[كالسبكي]ونظر فيو الزركشي  ،(ٔ)"ولو أف ٱبرج بدنة" :قاؿ الشيخاف

بأهنم راعوا  وردّ  ،بأهنم ُب جزاء الصيد ٓب يسمحوا هبا عن البقرة وال عن الشاة
أي  (سبعها)وىي ما قارب  ،وٯبب بقطع وقلع شجرة صغّبة ،ة ٍب ال ىناا٤بثليّ 

ضبط الصغّبة ٗبا  (ٗ)وقضية،  (ٖ)٦بزئة ُب األضحية رواه الشافعي (شاة)الكبّبة 
 ،ُب البقرة أف تكوف ٦بزئة ُب األضحية أنو ال بدّ  ،ذكر ككبلـ الشيخْب ُب الدماء

/أ[ ذلك ٖٚٔوقوؿ االستقصاء ال يشَبط فيها ] (٘)وبو صرح شارح التعجيز
طو للصغّبة ٗبا ذكر بوض (ٙ)استغربو األذرعي والزركشي وإف ماؿ إليو ُب ا٤بهمات

 (ٛ)ح[صبل]إمعتمدة خبلؼ النسخة الٍب شرح عليها بسبب  (ٚ)ا٤بصرح بو ُب نسخ

 ُب ىو ما ذكره الشيخاف لكن اعترب النووي فيو (ٓٔ) من )زيادتو( (ٜ)تلميذه الفٌب لو
 .العرؼ (ٔٔ)ونكت

                                 
  (.ٔ٘ٗ/ٚ(، اجملموع )ٔٔ٘/ٚينظر: فتح العزيز )( ٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕ)

( ٙٙٔ/ٕالصغرى ) (، وُبٜٜٓ٘( برقم )ٕٖٓ/٘البيهقي ُب السنن الكربى ) أخرجو (ٖ)
 (.ٜٔ٘ٔبرقم )

 .( ُب )ح(: "تعيْب"ٗ)

 .(ٕٓٗ/ٚ(، اجملموع )ٔٔ٘/ٚفتح العزيز )ينظر:  (٘)

 (.ٜٛٗ/ٗ( ا٤بهمات )ٙ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "نسخة"ٚ)

 .: "اصبل"األصل( ُب ٛ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "٥با"ٜ)

  .( سقط ُب )ح(ٓٔ)

  نكتو على الوسيط للغزإب.( ٔٔ)
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وقد ٯباب بأف ذلك بياف للعرؼ فبل  .(ٔ)"حسنوىو أ" :قاؿ الزركشي
حدىا ُب النمّو، ( ٕ)(أخذت)تناُب ٍب رأيت الشارح ماؿ إٔب أّف الكبّبة عرفًا ىي ما 

 .(ٗ)وانتشار العروؽ وإال فهي صغّبة، وفيو نظر( ٖ)والكرب
 ٘ببالكرب  إٔب حدّ ( ٘)(ينتو)وٕبث الزركشي أف ما جاوز سبع الكبّبة، وٓب 

وىو متجو وإف نازع فيو الشارح  ،(ٛ)ُب سبع الكبّبة (ٚ)ظم من الواجبةأع( ٙ)فيو شاة
والكؤل الذي ٰبـر  ،ُب الٍب ٓب تقارب سبع الكبّبة بأف صغرت جدا كالغصن

ُب  وىي كالبقرة والشاة على وجو التخيّب والتعديل كما مرّ ( قيمة)التعرض لو 
من  (ٓٔ)أف أخذ عصىالذي قطع فيو ب ((ٜ)/وعام نٌ غصْ  فَ لَ خْ ال إن أَ )الصيد 

ٖببلؼ  (ٕٔ) للطفو كالسواؾ فبل ضماف فيو (ٔٔ)فأخلف مثلو ُب سنتو ّيةشجرة حرم
سبيلو و ما إذا ٓب ٱبلف، أو أخلف ال مثلو، أو مثلو ال ُب عامو؛ فإنو ٯبب ضماف 

                                 
 (.ٕٕ٘/ٔا٤بطالب ) ينظر: أسُب( ٔ)

 .( ُب )ظ(: "أحدث"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "الكبّب"ٖ)

 (.ٖٗ٘/ٖينظر: حاشية الشرباملسي )( ٗ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ينتشر"٘)

 .( ُب )ظ(: "أشاة"ٙ)

 .(ُب )ـ(: "الواجب"ٚ)

 (.ٕٕ٘/ٔينظر: أسُب ا٤بطالب )( ٛ)

  .[ /ـ/أٓٛ( هناية ]ٜ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "غصناً"ٓٔ)

 ."سنة" ( ُب )ـ(:ٔٔ)

 .(ٖٖٔ/ٗا٢باوي الكبّب ) ينظر: (ٕٔ)
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 (ٕ()ٔ)سبيل ضماف جرح الصيد، وال يسقط ضماف بأخبلفو كما لو قلع سن مثغور

 .(ٖ) فنبتت
صن ال ٱبلف وإال غ/ب[ ظاىر إف كاف الٖٚٔوىذا ] :(ٗ)قاؿ الزركشي

واستشهد لو ٗبا يأٌب ُب ا٢بشيش وفيو  ،أشبو فبل ضماف (ٙ)الصغّب (٘) (١بنسفهو )
ولو بعد عامو؛ ألف الغالب ىنا  (كأل)أخلف ( أو)ا٢باشية،  (ٚ)/نظر بينتو ُب

 (ويحرم) (ٜ)والكؤل من زيادتو (ٛ)خبلؼ كسن غّب ا٤بثغور وذكر حكم الصغّباإل
أي ا٢بـر ا٤بكي وكذا ا٤بد٘ب كما صرح بو العبادي ( حجره نقل) (ٓٔ)خبلفا للرافعي

ة وعكسو كما ٯبب نولو إٔب حـر آخر كمن مكة للمدي (وترابو إلى الحل)
فأشبو ( ٕٔ)جب رده إليو فإف ٓب يفعل فبل ضماف؛ ألنو ليس ]بناـ[في (ٔٔ)٢برمو

                                 
 .( ُب )ح(: "مشعور"ٔ)

الصيب ونباهتا، يقاؿ إذا سقطت رواضع الصيب:  : سقوط سنّ ، وىوثغاراإلمن  :مثغور (ٕ)
غريب ا٢بديث  ثغر. ينظر: النهاية ُبأ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل: ثُِغر فهو مثغور

 (.ٖٕٔ/ٔواألثر )

 (ٖٗ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٛٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٖٔ/ٗ( ا٢باوي الكبّب )ٖ)

 .( ُب )ـ(: "السبكي"ٗ)

 .: "من"(ظُب )( ُب )ـ( )ح(: "بسن" و ٘)

 .( ُب )ظ(: "الصغر"ٙ)

 . /أ/ظ[ٖٓٔهناية ]( ٚ)
 .ُب )ظ( )ح( )ـ(: "٢برمتو" (ٛ)

 .(ٖٗ٘/ٔ( إخبلص الناوي )ٜ)

 .(ٓٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٓ٘/ٖفتح العزيز )ينظر:  (ٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "بعاـ"ٔٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕٔ)
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 .(ٔ)الكؤل اليابس
وال  ،من الصداع( ٖ)ة للتداوي )بو(ر طْب ٞب( ٕ)(نقلوٕبث الزركشي جواز )

شافعي ألنو يستخلف بل يندب كما ُب اجملموع عن ال ؛ماء زمـز نقليكره 
عاـ  (٘)استهداه وىو با٤بدينة من سهيل بن عمرو ألنو  ؛(ٗ)واألصحاب تربكا

زاد  ،تنقلو (ٚ)[كانت]عائشة رضي اهلل عنها  أفّ  وصحّ  ،(ٙ)رواه البيهقي ،ا٢بديبية
 .(ٜ)يفعلو (ٛ)]كاف[ البيقهّي، وكانت ٚبرب أنو 

                                 
 .(ٖٗ٘/ٔإخبلص الناوي ) ينظر: (ٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٕ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: سقطٖ)

 .(ٖٕٙ/ٗ(، البياف )ٖٗٔ/ٗ، ا٢باوي الكبّب )(ٚ٘ٗ/ٚ) ( اجملموعٗ)

، خطيب سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود القرشي العامريىو: أبو يزيد، ( ٘)
توُب سنة ٜباف عشرة من ىجرة النيب  وىو اّلذي تؤب أمر الصلح با٢بديبية،قريش، 

 .صلى اهلل عليو وسلم
(، اإلصابة ٜٙٙ/ٕ(، االستيعاب )ٕٚٙينظر: معرفة الصحابة البن مندة ص)     

(ٖ/ٔٚٚ.) 

(، وُب معرفة السنن واآلثار ٜٜٙٛ( برقم )ٖٖٓ/ُ٘ب السنن الكربى ) ( أخرجو البيهقيٙ)
 (.ٜٖٙٓٔ( برقم )ٙٗٗ/ٚ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٚ)

 نسخة )ظ( )ح( )ـ(.زيادة من ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٛ)

ىذا حديث حسن غريب، (، وقاؿ: "ٖٜٙ( برقم )ٕٚٛ/ٕو الَبمذي ُب سننو )( أخرجٜ)
( برقم ٚٗ/ٕوأخرجو الفاكهي ُب أخبار مكة ) ."ال نعرفو إال من ىذا الوجو

 (.ٜٜٛٛ( برقم )ٖٖٔ/٘(. وأخرجو البيهقي ُب السنن الكربى )ٕٗٔٔ)
(، ٖٛٛ( برقم )ٖٗ٘/ٕسلة الصحيحة )وا٢بديث صححو األلبا٘ب. ينظر: السل     

 (.ٖٜٔٗ( برقم )٘ٛٛ/ٕوصحيح ا١بامع الصغّب وزيادتو )
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 (ٔ)تراب ا٢بل وأحجاره إٔب ا٢بـر كذا ُب الروضة نقل، وىو (وكره عكسو)
كن وال تٓب  ةملئبل ٰبدث ٥با حر  ؛لكن ُب اجملموع اتفقوا على أنو خبلؼ األؤب

وظاىر أف ٧بل ذلك إذا ٓب يكن ٢باجة ، (ٖ()ٕ)يقاؿ مكروه لعدـ ثبوت النهي )فيو(
 ./أ[ زيادتوٖٛٔإْب من ] (ويحرمو٫بوه وقولو: ) ءبنا

د ما أخذ منهما فإف أرا أخذ طيب الكعبة أو سَبهتا، وٯبب ردّ  وٰبـر
 .ؾ هبا ُب طيب مسحها بو ٍب أخذهالتربّ 

األمر ُب سَبهتا إٔب اإلماـ يصرفها ُب  أف (ٗ)/وُب الروضة عن ابن الصبلح
 ،مها على ا٢باجكاف يقسّ ؛ ألف عمر (٘)طاءً وع عاً بيبعض مصارؼ بيت ا٤باؿ 

عن ٝبع من الصحابة )رضي  نقلٍب  ،(ٛ()ٚ)ىللئبل تتلف بالبِ  ؛متعْب   (ٙ)وىو حسنٌ 
وكذا استحسنو  ،(ٔٔ)ولبسها ولو لنحو حائض /زوا ذلكأهنم جوّ  (ٓٔ()ٜ)اهلل عنهم(

                                 
 .(ٖٗ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٓٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) ينظر: (ٔ)

  .( سقط ُب )ظ(ٕ)

 .(ٓٙٗ/ٚ( اجملموع )ٖ)

 /ب/ح[.ٖٗٔهناية ] (ٗ)
 (.ٖٜٗ/ٗ(، ا٤بهمات )ٔٙٗ/ٚينظر: اجملموع ) (٘)

 (. ٕٛ٘ص)كة لؤلزرقي أخبار م :نظري( ٙ)

(، ٜٖٛ/ٔ. ينظر: ا٤بخصص )اخلولق وقدـ وقرب من الفناء :من بلي الثوب: البلى( ٚ)
 (. ٜٓٔ(، معجم لغة الفقهاء ص)ٔٚ/ٔا٤بعجم الوسيط )

 (.ٓٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٔٙٗ/ٚينظر: اجملموع )( ٛ)

 .( زيادة ُب األصلٜ)

 .(ٓٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) :ينظر .ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وأـ سلمة  ( نقلٓٔ)

  .(ٓٗٗ/ٕ( روضة الطالبْب )ٔٔ)
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٨بالف على ما وافق عليو  (ٕ)ات على أف ىذا/و ُب ا٤بهمّ لكن نبّ  ،(ٔ)ُب اجملموع
الرافعي آخر الوقف أهنا تباع إذا ٓب يبق فيها ٝباؿ ويصرؼ ٜبنها ُب مصاّب 

 .(ٗ)على ما إذا وقفت الكسوة وٞبلو ،(ٖ)ا٤بسجد
وكبلـ ابن الصبلح على ما إذا كساىا اإلماـ من بيت ا٤باؿ حيث ذكر 
أهنا إما أف توقف على الكعبة وحكمها ما مر وخطأه غّبه بأف ما مر إ٭با ىو فيما 

ما أف إذا كسيت من بيت ا٤باؿ فإف وقفت تعْب صرفها ُب مصاّب الكعبة جزما وإ
ما يراه من تعليقها عليها أو بيعها وصرؼ ٜبنها  (٘)كها مالكها للكعبة فلقّيمهاٲبلّ 

قف شيئا  اإٔب مصا٢بها وإما أف يوقف شيء على أف تؤخذ من ريعو فإف شرط الو 
وإال فإف ٓب يقفها الناظر فلو بيعها وصرؼ ٜبنها ُب  ( ٚ)بيع( ٙ)كبيع )أو عطاء(

/ب[ ما مّر من ا٣ببلؼ ُب البيع، ٖٛٔ]( ٛ)اكسوة أخرى وإف وقفها يأٌب فيه
ٓب يشرط شيئا وشرط  الواقع اليـو وىو أنو الواقف لو( ٜ)وقاؿ: بقي قسم آخر ىو

٘بديدىا كل سنة مع علمو بأف بُب شيبة كانوا يأخذوهنا كل سنة ٤با كانت تكسى 
 .(ٓٔ)من بيت ا٤باؿ ورّجح ُب ىذا أف ٥بم أخذىا اآلف

                                 
 .(ٔٙٗ/ٚاجملموع )ينظر:  (ٔ)

  .[ /ـ/بٓٛ( هناية ]ٕ)

 .(ٖٜٗ/ٗ( ا٤بهمات )ٖ)

 (.ٖ٘ٗ(، حاشية اإليضاح ص)ٖٜٗ/ٗ(، ا٤بهمات )ٖٔ٘/ٚينظر: فتح العزيز ) (ٗ)

 .ظ(: "فلقيمتها"( ُب )٘)

 .( ُب )ـ(: "وإعطاء"ٙ)

 .( ُب )ـ( )ح( )ظ(: "اتبع"ٚ)

 .".( ُب )ظ(: "فيوٛ)

 .( ُب )ظ(: "هبذا" وُب )ـ(: "وىو"ٜ)

 .(ٜٗٗ/ٗا٤بهمات )ينظر:  (ٓٔ)
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 .(ٕ)د ُب جواز بيعها وا٢بالة ىذهال تردّ  :(ٔ)وقاؿ العبلئي
لصبلة رفها أفضل اشَ على مُ  (ٖ)داـ(أ)و  شرّفها اهلل تعأب (المدينة وحرم)

ر ما بْب عّب وثو  (٘)وطولو (ٗ)ها وىي ا٢بجارة السوداءيوالسبلـ وعرضو ما بْب حرّت
وردا على من  ،نقبل عن غّبه الطربيّ  نو احملبّ كما بيّ   -حدوىو جبل صغّب وراء أُ -

وىو بفتح  ،بالرفع–( (ٙ)/ووج  )من ا٢بـر  فيكوف أحدٌ  مٌ ىِ ف ذكره ُب ا٣برب وَ إ :قاؿ
في )شرفها اهلل تعأب  كمكة،  (ٛ)الطائف اءبصحر  (ٚ)واد -الواو وتشديد ا١بيم

أي أحدثت  (ٜ)((مت ا٤بدينة)إ٘ب حرّ )الصيد والنبات للحديث ا٤بتفق عليو ( ةحرم

                                 
 ا٢بافظ الدمشقي ،الشافعي َكْيَكلدي العبلئيّ   نخليل ب ،صبلح الدينأبو سعيد،  ىو:( ٔ)

 ، لووكماؿ الدين ابن الزملكا٘ب، ْب برىاف الدين الفزاريالشيخ لىو عفقّ ٍب ا٤بقدسي، ت
والوشي ا٤بعلم فيمن روى عن أبيو عن  ُمْذَىُب ُب قواعد ا٤بذىب الشافعي،اجملموع الْ 

 .ىػ(ٔٙٚ) سنة توُب وغّبٮبا، جده عن النيب صلى اهلل عليو وسلم
 (.ٜٔ/ٖ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ٖ٘/ٓٔينظر: طبقات الشافعية الكربى )     

 (. ٖٚ٘/ٖينظر: هناية احملتاج )( ٕ)

 .( ُب )ـ(: "إذا"ٖ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "سود"ٗ)

 .ُب )ظ(: "وطو٥با"، وُب )ح(: "وطو٥بما" (٘)

 . /ب/ظ[ٖٓٔهناية ]( ٙ)
 .ُب )ـ(: "وىو واٍد" (ٚ)

(، إخبلص الناوي ٕٙ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٔٗٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٛ)
(ٔ/ٖ٘٘). 

( ٖ٘/ٗ) باب فضل ا٣بدمة ُب الغزوالبخاري ُب صحيحو، ُب كتاب األطعمة،  خرجو( أٜ)
 (.ٜٕٛٛبرقم )

وأخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب فضل ا٤بدينة ودعاء النيب صلى اهلل      
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إذ األصح أهنا حرمت من  ؛أي أظهر حرمتها( مكة)ما حـر إبراىيم (ـــــــك)حرمتها 
 (ٗ)((تعأب (ٖ)صيد وّج ٧بـر هلل)) :وُب حديث، (ٕ)واألرض (ٔ)حْب خلقت السماء

رٞبو  - أف الشافعي   الذىيبّ  نقلبل  ؛(ٙ)لكن حسنو الَبمذي ،(٘)فو ُب اجملموعضعّ 
ألف حـر ا٤بدينة ]ليس ٧ببل للنسك  ؛فقط أي دوف الضماف، حوصحّ  - اهلل تعأب

حـر  (ٜ))بأف( (ٛ) اجملموع القدٙب ]القائل[ختار ُباو  ،(ٚ)ٖببلؼ حـر مكة وكذا وجّ 
 .(ٔٔ)/أ[ ُب الضماف أيضأٜٖكحـر مكة ]  (ٓٔ) ا٤بدينة[

                                 
-(، واللفظ بو، من حديث جابر ٖٚٙٔ( برقم )ٕٜٜ/ٕعليو وسلم فيها بالربكة )

 ي ومسلم ألفاظ كثّبة ُب الباب.بو، وللبخار  -رضي اهلل عنو

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "السماوات"ٔ)

 (.ٙٙٗ/ٚينظر: اجملموع )( ٕ)

 .( ُب )ظ(: "اهلل"ٖ)

( برقم ٕٖ/ٖ(، وأٞبد ُب مسنده )ٕٖٕٓ( برقم )ٕ٘ٔ/ٕأبو داود ُب سننو ) ( أخرجوٗ)
 (، والبغوي ُبٜٕٙٓٔ( برقم )ٖٗٗ/ٚ(، والبيهقي ُب معرفة السنن واآلثار )ٙٔٗٔ)

. وا٢بديث ضعفو «إف صيد وج وعضاىو حراـ ٧بـر هلل»( بلفظ: ٕٖٔ/ٚشرح السنة )
 (.ٜٓٔ/ٕاأللبا٘ب ُب ضعيف أيب داود )

 (.ٓٛٗ/ٚينظر: اجملموع )( ٘)

ٓب أقف عليو فيما اطّلعت عليو من نسخ سنن الَبمذي، ونقلو عنو أيضًا الشيخ زكريا ( ٙ)
 (.ٕٛٔ/ٔاألنصاري ُب فتح الوىاب )

(، إخبلص الناوي ٕٙ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٔٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) ينظر:( ٚ)
(ٔ/ٖ٘٘). 

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٛ)

  .( قولو: "القائل بأف" طمس ُب )ـ(ٜ)

  .( سقط ُب )ح(ٓٔ)

 .(ٗٚٗ/ٚ( اجملموع )ٔٔ)
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بالشروط اآلتية حٌب لو إزا٥با من  (ٕ)/(ٔ)١بميع )الشعور( ( وتداخل حلق)
١بميع أظفار يديو ( قلمأو )جزاء واحد  الإرأسو ووجهو وسائر بدنو، ٓب يلزمو 

لو اقتصر على إزالة ثبلث شعرات أو أظفار لزمتو  (ٖ)ورجليو كذلك، وإف )كاف(
إما أف ال يكوف النظر فيو إٔب مثلو كهذين فبل نظر فيو إٔب  إذ االستهبلؾ ؛الفدية

الشجر فيتعدد وإما أف يكوف كقتل الصيد وقطع  (ٗ)أفراد النوع بل إٔب ٝبلتو
النظر إٔب  ير ولو مع اٙباد ٝبيع ما يأٌب إذتقد (ٙ) اإلفراد على )كل( (٘) )بتعدد(

، وهبذا يعلم رد ما ٕبثو الزركشي من أنو لو كسر بيضة (ٚ)ا٤بماثلة يناُب التداخل
، وال ٯبب لكسر البيضة شيء بل  (ٛ)نعاـ وفيها فرخ ومات لزمو مثلو من النعم

ليل ما وأيضا فبل أثر الٙباد الفعل فيهما بد (ٜ)الفرخ انتهى يدخل ضمًنا ُب فدية
)والتصريح ٕبكم  (ٓٔ)منو إٔب آخر فإف الفدية تتعدد ذلو أرسل سهما إٔب صيد فنف

( غير جماع)بقولو  (ٕٔ)هبقيد زاد (أو نوع استمتاع) (ٔٔ) ا٢بلق والقلم من زيادتو(
                                 

  .( طمس ُب )ـ(ٔ)

 /أ/ـ[.ٔٛهناية ] (ٕ)
  .( سقط ُب )ظ(ٖ)

(، ٕٙ٘(، ا٢باوي الصغّب ص)ٖٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٕٛٗ/ٚتح العزيز )فينظر:  (ٗ)
 (ٖ٘٘/ٔإخبلص الناوي )

  .( سقط ُب )ـ(٘)

  .( سقط ُب )ـ(ٙ)

 .(ٖٕ٘/ٔ( أسُب ا٤بطالب )ٖ٘٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٔٛٗ/ٚفتح العزيز )ينظر:  (ٚ)

 .(ٜٕٔ/ٚ)(، اجملموع ٚٛٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) ينظر: (ٛ)

 .(ٜٖٔ/ٚ( اجملموع )ٚٛٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٕٗ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٜ)

 .(ٕٗ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٛٗ/ٚفتح العزيز )ينظر:  (ٓٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٔٔ)

 .( ُب )ظ(: "زاد"ٕٔ)
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اع الذي ىو غّب ا١بماع ولو كاف ذلك االستمت ،باألوجو الثبلثة الرفع وقسيميو
عليو كما لو لبس  (ٕ)/أي اشتمل االستمتاع (ٔ)(شملأي مع نوع آخر )( بما)

بدنو  (ٗ)بنزعو أو طيّ  (ٖ) أو كرر لبس القميص )و( قميصا وعمامة وسراويل وخفاً 
ُب رأسو و٢بيتو أو  (٘)/ب[ وطيب آخر أو أدىنٜٖٔأو ثوبو أو تطيب ٗبسك ]

وطلي رأسو بطيب سَبه ( (ٙ)بمطي  )ثوب  (كلبس)تكررت منو مباشرة بشهوة و
 (ٜ()ٛ)الطيب (ٚ)ومعية اآلٌب الٙباد الفعل وفيكفيو ُب ا١بميع جزء واحد بشرط

 (ٔٔ)إما ا١بماع (ٓٔ)ومشي ا٢باوي على التعدد ُب لبس ا٤بطيب تبعا للرافعي ضعيف
 فإف (ٗٔ)ولكل بعده شاة (ٖٔ)إذا تكرر وجب لؤلوؿ بدنو (ٕٔ)فبل يتداخل جزاؤه بل

                                 
  .( غّب واضح ُب )ظ(ٔ)

 /أ/ح[.ٖ٘ٔهناية ] (ٕ)
 .( ُب )ظ(: "أو"ٖ)

 .( ُب )ح(: "تطيب"ٗ)

 .)ـ(: "دىن" ( ُب )ظ(٘)

 .(ُب )ظ(: "معيب"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "أو بعية"، ُب )ـ( )ح(: "تبعية"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "التطيب"ٛ)

(، ٗٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖ٘٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٗٛٗ/ٚفتح العزيز )ينظر:  (ٜ)
 .(ٖٕ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )

 .(٘ٛٗ/ٚ(، فتح العزيز )ٕٙ٘ا٢باوي الصغّب ص)ينظر:  (ٓٔ)

 ُب )ـ(: "ٗبا اشتمل عليو فبل.." ( زيادةٔٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٕٔ)

 .( ُب )ظ(: "ندبو"ٖٔ)

 .(ٗٔٗ/ٕ( روضة الطالبْب )ٗٔ)
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 (ٕ)أنو يدخل ُب جزائو جزاء ما (ٔ)اٙبد ٝبيع ما يأٌب ٤بزيد التغليظ ُب أمره )ومر(

وقع من االستمتاع تابعا لو كالتقبيل فإنو لو انفرد وجب فيو شاة ومع ا١بماع 
إف ٓب يكفر عن  :وقيل (ٖ)،يدخل ا١بماع الثا٘ب ُب األوؿ :وقيل ،يندرج ُب البدنة

ما لو كاف ينزع ويعوده أ اً،ذا قضى بكل ٝباع وطر ٧بل ا٣ببلؼ إاألوؿ قاؿ اإلماـ و 
ونظر  (ٗ)فالكل ٝباع واحد خبلؼ أاؿ متواصلة وحصل قضاء الوطر أجز واألفع

ُب أف  (ٙ)وكأنو من جهة القطع ال ا٢بكم وتردد الشارح )فيما( (٘)/غّبه فيو
نع السكوف عن ا٢بركة بعد قضاء الوطر با١بماع األوؿ أو النزع عقبو قبل الثا٘ب ٲب

ا٣ببلؼ أـ ال وظاىر كبلـ اإلماـ أف ا٤بدار على قضاء  (ٚ)/التواصل حٌب ٯبيء
ووجهو ظاىر وإ٭با يتداخل  (ٛ)الوطر فحيث حصل عد الثا٘ب ٝباعا آخر وإال فبل
أي ( نٍ زمَ /أ[ ٓٗٔ] باتحاد)ا١بزاء ُب ُب ا٢بلق والقلم واالستمتاع غّب ا١بماع 

 (ٔٔ)لبعد (ٓٔ)٤بتعددة على التوإب ا٤بعتادقع تلك األفعاؿ اتمعو بأف  (ٜ)بسببو أو

                                 
 .( ُب )ـ(: "نعم"ٔ)

 .( ُب )ـ( زيادة: "ومر أنو"ٕ)

 (.ٖٓٚ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٕ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٗٗٗ/ٕ( روضة الطالبْب )ٖ)

 .(ٜٕ٘/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٗ)

 /ب/ـ[.ٔٛ] هناية (٘)
  .( زيادة ُب األصلٙ)

 . /أ/ظ[ٖٔٔهناية ]( ٚ)
 .(ٜٕ٘/ٗ( ينظر هناية ا٤بطلب )ٛ)

 .( ُب )ظ(: "و"ٜ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "ا٤بعتادة"ٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "لتعذر"ٔٔ)
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ا٤بذكور  (ٖ)اٙباد الزمن ]با٤بعُب[ (ٕ)ا٤بفعوؿ فبل يقدح ُب (ٔ)االٙباد ا٢بقيقي مع تعدد
وعلى ىذا ٞبل قوؿ األسنوي لو لبس ثوبا  (٘) ُب لبس ثياب )كثّبة( (ٗ))طولو(

اختبلفو طولو ب (ٛ)فمراده (ٚ)للثا٘ب فدية وإف اختلف الزماف (ٙ)فوؽ آخر ٓب يلزمو
)فتقرير الشارح لعبارتو  (ٜ) ]أي أو أف الثا٘ب ٓب يسَب زائدًا على ما سَبه األوؿ[

العمامة على الرأس أما ُب  (ٕٔ)ُب تكوير (ٔٔ))وال( (ٓٔ)على ظاىرىا ليس ُب ٧بلو(
؛ (٘ٔ)مثبل بعد لبسو فبل فدية فيو، وإف ٓب يتحد الزمن (ٗٔ)على القبع (ٖٔ)تكويرىا

                                 
 ( ُب )ح(: "ندد"ٔ)

 ( زيادة ُب )ظ(: "حينئذ ُب"ٕ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٖ)

 .ُب )ـ(: "ولو"( ٗ)

 .( ُب )ظ(: "كبّبة"٘)

(ٙ"  .( ُب )ظ(: "يلـز

 .(ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٗ(، الغرر البهية )ٖٗٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٚ)

 .( ُب )ـ(: "فا٤براد"، وُب )ح(: "مراد"ٛ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٜ)

 .( زيادة ُب األصلٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "وقاؿ"ٔٔ)

 ."تكرير"( ُب )ـ(: ٕٔ)

 .( ُب )ـ(: "تكرير"ٖٔ)

احملكم واحمليط األعظم . قَػَبَع يَػْقَبع قُػُبوعاً، وانْػَقَبع: أَدخل َرأسو ُب ثَػْوبويقاؿ:  (ٗٔ)
(ٔ/ٕٗٛ.) 

 .( ُب خ: "الزماف"٘ٔ)
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ا احملب مأوال، وكذا لبس قميص فوؽ قميص نبو عليه (ٔ)قبعألهنا وجبت بلبس ال
الثا٘ب ٓب  (ٕ)الطربي، وحكى فيهما االتفاؽ ومن العلة يؤخذ أف العمامة والقميص

كما لو   (ٖ)الزمن حدتَب باألوؿ وإال تعددت إف ٓب يتيستَب هبما شيء آخر ٓب يس
ؼ ما لو عكس لبس سراويل ٍب قميصا ٢بصوؿ سَب بالثا٘ب ٓب ٰبصل باألوؿ ٖببل

ألنو ٤با لبس القميص سَب ٧بل السراويل با٤بخيط ووجبت فيو الفدية فبل يتكرر 
بساتر آخر مع بقاء األوؿ كما لو لبس قميصا فوؽ قميص نبو عليو احملب أيضا 

القميص  (٘)وقد يقاؿ ٤با لبس السراويل ٙبت (ٗ) قاؿ األسنوي وىو متجو انتهى
 (ٙ)األوؿ ٧بيط ٔبميع البدف والثا٘ب أحاطحصل بو سَب ٓب ٰبصل باألوؿ ألف 

وكاف ىذا ىو مستند اإلسعاد حيث جـز  (ٚ)/ب[ ٨بصوصةٓٗٔبأعضاء منو ]
وواضح أف  (ٜ)السراويل وأة بالقميص أالبد (ٛ)بأنو ال فرؽ ُب وجوب الفدية بْب

السروايل إذا طاؿ على الثوب وجبت فيو الفدية )٢بصوؿ سَب حقيقي بو ٓب ٰبصل 
أوال فلو التف بردائو ٍب  (ٓٔ) فرؽ بْب أف يلبس فوؽ ما ٘بب بو الفدية( باألوؿ وال

                                 
 .( ُب )ظ(: "العمامة"ٔ)

 .( ُب )ح(: القميص"ٕ)

 .( ُب )ح(: "الزماف"ٖ)

 .(ٜٖٙ/ٕ) البهية ( ينظر: الغررٗ)

 .)ظ(: "ٯبب" ( ُب٘)

 .ُب )ظ(: "احتاط" (ٙ)

 .(ٖٙٗ/ٗحاشية العبادي على الغرر البهية ) :( ينظرٚ)

 .( ُب )ح(: "من"ٛ)

 (.ٗٛٛ) اإلسعاد ص :( ينظرٜ)

 .( سقط ُب )ظ(ٓٔ)
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بْب البدف والرأس فقاؿ  (ٔ)[كالسبكي]وفرؽ الدمّبي  .لبس قيمصا وجبت الفدية
مع  (٘)/ (ٗ)اللبس، )وا٠بو صادؽ( (ٖ)فيو (ٕ)ألف احملذور ؛بالتعدد ُب األوؿ فقط

)لكن  (ٛ)إذ ا٤بستور ال يسَبد ؛ألوؿحصل با (ٚ)وقد ،ُب الرأس السَب (ٙ)التعدد ]و[
 (ٜ)(أطاؿ ابن العماد ُب الرد عليو واالستدالؿ على عدـ الفرؽ وىو متجو ومن ٍب  

 (ٔٔ)(ب فبل فدية ُب )أصحّ آخر مطيّ  (ٓٔ)لو اتزر بإزار ]ٍب بإزار[ :قاؿ القموٕب
 .مع أنو ليس من النوع (ٕٔ) الوجهْب فلم ٯبعلو ملبوسا بالنسبة )إٔب الطيب(

كما بينتو ُب   ،ا حاولو ابن العماد من التعدد فيهما ٩بنوع أيضاً وم]
االنتقاؿ عن  عرفا فيما يظهر أيضا فبل يضرّ  ((ٗٔ)/مكان)باٙباد  (و) (ٖٔ)[ا٢باشية

                                 
  .( ما بْب القوسْب سقط ُب األصل وما أثبت من )ح( )ـ(ٔ)

 .( ُب )ح(: "احملدود"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "عنو"ٖ)

 .( طمس ُب )ـ(ٗ)

 /أ/ـ[.ٕٛهناية ] (٘)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٙ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "وىو وقد"ٚ)

 .( ُب ط: "يستَب" وُب )ـ( )ح(: "يسَب"ٛ)

 مضروب عليو ُب )ظ(، وُب )ـ( )ظ(: "وفيو نظر وما علل بو ٩بنوع وقد" (ٜ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٓٔ)

  .( سقط ُب )ح(ٔٔ)

 .( ُب )ظ(: "للطيب"ٕٔ)

  .من )ظ( )ـ( زيادة ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٖٔ)

 /ب/ح[.ٖ٘ٔهناية ] (ٗٔ)
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وال يغِب عنو اشَباط  (ٔ)ما ينسب إليو عادة وىذا من زيادتو إٔب ا٤بكاف األوؿ
ف توالت األفعاؿ التوإب ا٤بعتاد أكأما إذا اٙبد الزمن فقط   (ٕ)األوؿ كما يوٮبو أصلو

ا٤بكاف فقط كاف ٓب  وأينسب إٔب األوؿ  (ٖ)مع االنتقاؿ من مكاف إٔب آخر ال
ما فعلو استمتاعا  (ٗ)تتواؿ األفعاؿ مع عدـ االنتقاؿ فبل تداخل سواء أكاف

( ل تكفيرلّ خبت)يكوف ( ال)وإ٭با يكفي اٙبادٮبا حيث  ،/أ[ أـ استهبلكأٗٔ]
األفعاؿ ا٤بتوالية مع اّٙباد ا٤بكاف وجب  (ٚ)ولو ُب أثناء (ٙ)للٚب (٘)أي معو فإف

 ا٤بستقبل أيضا على األوجو (ٛ)الكفارةبللمفعوؿ بعد التكفّب فدية أخرى وإف نوى 
ال ىنا وأفهم  (ٓٔ) )ٍب( (ٜ)نث النعقاد السببوإف جوزنا تقدٙب الكفارة على ا٢ب

أو ولبس أو  (ٕٔ)/(ٔٔ)قلم أو صادف حلق و أنو لو اختلف النوع ك(( أأوػ ))عطفو ب
 وتطيب وإف اٙبد السبب كأف شجت رأسو فاحتاج حلقها وسدىا بضماد فيو

                                 
 .(ٖ٘٘/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظرٔ)

 .(ٕٙ٘ا٢باوي الصغّب ص) :( ينظرٕ)

 .( ُب )ح(: "وال"ٖ)

 .( ُب )ـ(: "كاف"ٗ)
 .( ُب )ظ(: "بأف"٘)

 .( ُب )ظ(: "يتحلل"ٙ)

 .فاء"(ُب )ظ(: "انتٚ)

 .(: "الكفارة"ح)و  األصل ( ُبٛ)

 .(ٖٗٗ/ٕ( روضة الطالبْب )ٜ)

  .( سقط ُب )ح(ٓٔ)

 .ُب )ظ( )ح( )ـ(: "وصاد" (ٔٔ)

 . /ب/ظ[ٖٔٔهناية ]( ٕٔ)
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اٙبد ما مر وٓب  (ٔ)دىاف تعددت الفدية وإفأطيب أو وجد نوعا استمتاع كلبس و 
 .(ٕ)يتخلل تكفّب الختبلؼ السبب

لو ارتكب ٧برما بإحرامو بنسك معْب أو  (ٖ)ومشَب منو منع قنّ  (دولسي  )
ببل إذف منو لو ُب ذلك بأف ٙبللو ألهنما قد يريداف منو ماال يباح للمحـر   (ٗ)مطلقا

رار هبما لكن ضقرباف األمة وُب منعهما من ذلك إكاالصطياد وإصبلح الطيب و 
وغّبه ما لو أسلم عند ٥بما أف يأذنا لو ُب إٛباـ نسكو واستثُب األذرعي  األؤب

أنو ال يصح إحراـ القن  حريب ٍب أحـر بغّب إذنو ٍب غنمناه فليس لنا ٙبليلو ومرّ 
العاقل أما إذا أحـر بإذنو فبل  (٘)الصغّب بغّب إذف سيده فالكبلـ ىنا ُب البالغ

الـز عقده بإذف سيده فلم ٲبلك  (ٚ)وإف أفسد نسكو ألنو عقد (ٙ)ٰبلبلنو
 (ٜ)/، نعم ٤بشَبيو فسخ البيع إف جهل إحرامو(ٛ)و كالنكاح/ب[ إخراجو منٔٗٔ]

ولو رجع السيد عن إذنو قبل اإلحراـ جاز لو ٙبليلو وإف ٓب يعلم القن 
فإف أذف لو ُب ٛبتع جاز لو الرجوع بْب العمرة وا٢بج أو فيو أو  (ٔٔ()ٓٔ)بالرجوع

                                 
 .( ُب )ح(: "فإف"ٔ)

 (ٖ٘٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٓٗ/ٖفتح العزيز ) ينظر: (ٕ)

 .( ُب )ظ(: "قي"ٖ)

 .: "مطلق"( ُب )ظ( )ح(ٗ)

 .( ُب )ـ(: "البائع"٘)

 .( ُب )ظ(: "ٰببلنو"ٙ)

  .( سقط ُب )ظ(ٚ)

أسُب  ،(ٕٖٓ/ٛ(، اجملموع )ٚٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) (،ٕٕ٘/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر: ( ٛ)
 .(ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔا٤بطالب )

 /ب/ـ[.ٕٛهناية ] (ٜ)
 .( ُب )ح(: "الرجوع"ٓٔ)

(، أسُب ا٤بطالب ٚٗٗ/ْٕب )روضة الطالب (،ٕٕ٘/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر: ( ٔٔ)
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واعَبضو  (ٖ)افقالو الشيخ ،لو كذايٙبل ٔبز اإلفراد فقرف ٓب (ٕ)ا٢بج )أو( (ٔ))ُب(
األذرعي والزركشي ُب التمتع بقوؿ القاضي وابن كّج لو ٙبليلو ألنو قد يكوف غرضو 

استعمالو فيما بْب النسكْب ُب ٫بو  (ٗ)منعو من الدخوؿ ُب ا٢بج؛ وألنو قد يريد
الصيد فإف إذف لو ُب اإلحراـ ُب القعدة فأحـر ُب شواؿ حللو قبل دخوؿ القعدة 

 لو مكاف لئلحراـ فأحـر قبلو فلو ا٤بنع قبل وصولو إليو فقط ومثلو إذا عْب (٘)فقط
ٓب يأذف ُب  النسكولو جامع ٓب يلزمو اإلذف لو ُب القضاء ألنو وإف إذف ُب 

و ق عتقُ وا٤بعل   (ٚ)وأـ الولد (ٙ)اإلفساد ومثلو ُب ىذا الزوج اآلٌب ومن فيو كا٤بكاتب
 .مرّ  (ٛ)أو أحـر ُب نوبة سيده كالرقيق فيما ة،ال مهايأ وا٤ببعض حيث ،بصفة

                                 
 .(ٖٚٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٙ٘/ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٔ)

 .( ُب )ح(: "و"ٕ)

 .(ٕٙ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٚٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) ينظر: (ٖ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "يزيد"ٗ)
 .(ٕٙ٘/ٔ(، أنسى ا٤بطالب )ٚٗٗ/ٕ( روضة الطالبْب )٘)

 لو، يقسطو ماؿ على اتفاقا وبينو بينو كتب إذا :يقاؿ: كاتب السيد العبد :ا٤بكاتب (ٙ)
  .حرا صار دفعو فإذا

 (.ٖ٘ٔ)ص الفقهي ينظر: القاموس     

 .بولد وأتت سيدىا من األمة الٍب ٞبلت :الولد أـ (ٚ)
  (.ٛٛلغة الفقهاء ص)(، معجم ٕ٘(، القاموس الفقهي ص)ٛٗٔالتنبيو ص)ينظر:      

 .( ُب )ـ(: "فما"ٛ)
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 (ٕ)فإذا ،نسكو إٔب سفر (ٔ)ال ٰبلل ا٤بكاتب إال إف احتاج ُب تأدية ،نعم
أف  (٘)وٙبليل السيد عبده ،(ٗ)فكا٢بر النسكووسعت  (ٖ)أحـر ا٤ببعض ُب نوبتو

كذا ٯبوز (و)/أ[ ٕٗٔ] (ٙ)توقف على الصـويأمره بالتحلل بأف ينوى ٕبلق وال ي
عليو من  (ٚ)لو؛ وألنو( زوج منع محرم)وإف كاف خبلؼ السنة أف يصدر من 

وإف كانت صغّبة ال ٲبكن وطؤىا كما اقتضاه  (ٛ)حيث الزوجية وىو الزوجة
يو األسنوي من إٛباـ نسكو فرضا كاف أو نفبل سواء لكن نظر ف (ٜ)إطبلقهم

 ؛منو لو ُب ذلك بأف يأمره بالتحلل (بال إذن)اإلسبلـ وغّبىا إذا أحـر  (ٓٔ)حجة
خالف الصبلة والصـو لطوؿ  و)لو( ،و على الفور والنسك على الَباخيحقّ  ألفّ 

ج ٙبٓب  وأخذ األذرعي من العلة أنو لو قاؿ طبيباف عدالف إف (ٔٔ)مدتو ٖببلفهما
 (ٖٔ)ونظر فيو الشارح (ٕٔ)ىذا العاـ عضبت ٓب يكن لو ا٤بنع ألف ا٢بج صار فوريا

                                 
 .( ُب )ظ(: "بادئة"ٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "فإف"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "نوبتيو"ٖ)

 .( ُب )ـ(: "ا٢بر"ٗ)

 .(ُب )ح(: "عنده"٘)

 .(ٕٚ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) :( ينظرٙ)

 .( ُب )ـ( )ح(: "والية"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "الزوجية"ٛ)

  .(٘ٓ٘/ٗا٤بهمات )، (ٖٕٖ/ٛاجملموع )نظر: ي( ٜ)

 .( ُب )ـ(: "أحجة"ٓٔ)

 .(ٕٖٗ/ٛ(، اجملموع )ٕٚ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٔٔ)

 .(ٖٛٙ/ٖ(، هناية احملتاج )ٜٖٔ/ٕ( مغِب )ٕٔ)

 .( ينظر شرح اإلرشاد للجوىرئٖ)
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بأف غاية ما يفيده قو٥بما الظن وتفويت حق الزوج ٧بقق وبتقدير صحتو ال يفوت 
 .إلمكاف النيابة وحقو ال ٲبكن تداركو بعد فوتو (ٔ)/ا٢بج

فوت تيث ٓب يواستثُب الزركشي كاألزرعي ما لو سافرت معو وأحرمت ٕب
كما أف السيد ال ٲبنع   ،ٙبليلها (ٖ)/(ٕ)عليو استمتاعا بأف كاف ٧برما )فليس لو(

 (٘)وىذا قياس ا٤بذىب (ٗ)/قاؿ ،عبده من صـو تطوع ٓب يفوت بو عليو أمر ا٣بدمة
 .(ٙ)انتهى .وإف قاؿ ا٤باوردي ٖببلفو

الذي أحـر بو  النسكوقد ٰبمل كبلـ ا٤باوردي على ما إذا أحرمت بغّب 
 .مدتو تطوؿ على مدة نسكو (ٚ)وكانت

النذر ا٤بعْب قبل النكاح وكذا بعده بإذنو واحملرمة لقضاء  ويستثُب أيضاً 
وكذا لو كاف أفسده أجنيب قبل  ،لكونو أفسد حجها بالوطء ؛/أ[ فوريٕٗٔ]

لسفر كما قالو وا٢بابسة نفسها لقبض ا٤بهر فؤلهنا ال ٛبنع من ا، (ٛ)النكاح
 ؛وحينئذ فإذا أحرمت ٓب يكن لو ٙبليلها وٯبب على الزوجة التحلل ،القاضي

٥با أف  ويسنّ  ،(ٓٔ)والكفارة عليها فقط (ٜ)حيث أمرىا بو فإف أبت وطئها واإلٍب
                                 

 /أ/ح[.ٖٙٔهناية ] (ٔ)
  .( ُب )ظ(: "فلو"ٕ)

 . /أ/ظ[ٕٖٔهناية ]( ٖ)
 /أ/ـ[.ٖٛهناية ] (ٗ)
 .(ٕٖٙ/ٛ(، اجملموع )ٜٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٚ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظر٘)

 .(ٜٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٚٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٙ/ٗا٢باوي الكبّب ) :( ينظرٙ)

 .( ُب )ح(: "كاف"ٚ)
( مغِب احملتاج ٕٚ٘/ٔ(، أسُب )ٖٖ٘/ٖ(، الغرر البهية )ٙٓ٘/ٗا٤بهمات )ينظر: ( ٛ)

(ٕ/ٖٜٔ). 

 .( ُب )ظ( )ـ(: "وال إٍب"ٜ)

(، أسُب ا٤بطالب ٖٙ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٓ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر: ( ٓٔ)
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، وإ٭با امتنع على األمة ا٤بزوجة اإلحراـ بغّب إذف زوجها (ٕ)بغّب إذنو (ٔ)ال ٙبـر
، وإف كانت فقّبة فيما (ٖ)شأنو ذلك منللمحـر أي وسيدىا؛ ألّف ا٢بج الـز 

يظهر وٰبتمل خبلفو فتعارض ُب حّقها واجباف ا٢بج وطاعة الزوج فجاز ٥با 
ومن  (٘)االستئذاف ٖببلؼ األمة ال ٯبب عليها ا٢بج )٥با( (ٗ) اإلحراـ )وندب(

ٍب حـر على الزوجة الشروع ُب صـو النفل بغّب إذف ٖببلؼ الفرض كما ذكروه 
إذف ولو  (ٙ)وقياسو أنو ٰبـر على الزوجة ا٢برة إحرامها بالنفل بغّب ،النفقات ُب

أحرمت بإذنو  (ٚ) حبس معتدة أحرمت وىي معتدة وأف خشيت الفوت )و(
وال ٰبّللها إال  ،إٔب أف أمرىا باإلسكاف فرض كفاية (ٜ)نظراً  (ٛ) ومن )عرب بعلتو(

و٧بل ما ذكره ا٤بصنف ُب )سيد  (ٓٔ)إف راجعها فلو ٙبليلها إف أحرمت بغّب إذنو
الزوج وٓب يتأت منو نوع  (ٔٔ)وزوج( صحيحي العبارة فغّبٮبا لوليو ا٤بنع وإف صغر

                                 
 .(ٙٓٚ/ٕ(، الوسيط )ٜٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٚ٘/ٔ)

 .( ُب )ـ(: "إال"ٔ)

 (ٜٖٙ/ٖ( هناية احملتج )ٕٚ٘/ٔ(، أسُب )ٜٗٗ/ٕروضة الطالبْب ):( ينظر ٕ)

 (ٕٚ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٓ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب ):( ينظر ٖ)

 .( ُب )ـ(: "يندب"ٗ)

(، مغِب ٕٚ٘/ٔ(، أسُب )ٖٖٙ/ٗ(، ا٢باوي الكبّب )ٓ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (٘)
 .(ٖٛٔ/ٕ) .احملتاج

 .( ُب )ظ( )ح(: "ببل"ٙ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "أو"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "غّب تولية"، وُب )ظ( )ح(: "عرب بعلية"ٛ)

 .ر"( ُب )ظ(: "نظٜ)

 .(ٕٛٗ/ٔ(، ا٤بهذب )ٓ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٓٔ)

 .( ُب )ح(: "حضر"ٔٔ)
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/أ[ التفصيل ٖٗٔاستمتاع وكانت مكية كما اقتضاه إطبلقهم، فبحث الشارح ]
فتمنع وا٤بكية فبل ٛبنع فيو  (ٔ)فيما إذا كاف طفبل ال يتأتى منو استمتاع بْب أفاقية

نظر إٔب عدـ فوات االستمتاع أنو ال فرؽ بْب ا٤بكية  (ٕ)كاف القياس أفوقفة و 
 .(ٗ)سفرىا قبل بلوغو إٔب حد يتأتى منو استمتاع (ٖ)واألفاقية حيث كاف ينتهي

مو وإف علت كما عبل وأ أي لكل من أبيو وإف (فاقيآ)٧بـر ( ويْ وألبَ )
الزركشي فمنازعو  (ٚ)وبو صرح ،(ٙ) ه القونوي )وغّبه(وأقرّ ، (٘)أفاده كبلـ أصلو

ٕبج أو عمرة أحـر بو بغّب إذهنما ( عٍ تطوّ ) (ٛ)/إٛباـ (نْ مِ )ا٤بصنف فيو مردودة منعو 
؛ ألف التطوع أؤب باعتبار إذهنما (ٔٔ)أو أحدٮبا بالتحلل فيلزمو (ٓٔ)يأمراه (ٜ))بأف(

٤بن استأذنو ُب  ٤با صح من قولو  ؛(ٕٔ)فرض الكفاية ا٤بعترب فيو ذلك فيو من
قاؿ: ال، قاؿ: ففيهما  ؟: نعم، قاؿ: استأذنتهماا١بهاد )لك أبواف؟ قاؿ

                                 
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "األفافية"ٔ)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "إذ"ٕ)

 .(ُب )ـ(: "منتهى"ٖ)

 .(ٕٚ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٗ)

 .(ٕٙ٘ا٢باوي الصغّب ص) ينظر: (٘)

  .( سقط من )ـ(ٙ)

(ٚ"  ( ُب ج: "جـز

 /ب/ـ[.ٖٛ] هناية (ٛ)
  .( سقط من )ـ(ٜ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "يأمره"ٓٔ)
(، ٖٙ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٖٗٔ/ٔ(، ا٤بهذب )ٖ٘ٙ/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٔٔ)

 .(ٓ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب )

 .(ٓ٘ٗ/ٕروضة الطالبْب )ينظر:  (ٕٔ)
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بتداء التطوع باألؤب واألوجو أف لؤلبعد وأفاد كبلمو أف ٥بما منعو من ا ،(ٔ)فجاىد(
 .ا٤بنع مع وجود األقرب وإذنو كا١بهاد

 فبل يلـز من استواء حكم األبوين ُب البابْْب  ،ا١بهاد أخطر :وقوؿ الشارح
إٔب الفرؽ  (ٖ)اإلسعاد (ٕ)استواء حكم غّبٮبا فيهما لوفور شفقتهما يرد، وإف أشار

اعتبار إذهنما ىنا مقيس على ا١بهاد باألؤب  أف (ٗ)ر ُب الدليل ]من[ٗبا تقرّ  أيضاً 
وكوف  ،(ٙ)[فليلحق سائر األصوؿ ىنا هبم ]ٍبَّ  ،ىنا هبما ٍب (٘)فإذا أ٢بق األبواف

القياس ا٤بساوي فضبل  (ٚ)//ب[ ا١بهاد أخطر ٓب ينظروا إليو وإال ٓب يتأتٖٗٔ]
لكوف ا١بهاد أخطر  (ٛ)فبل نظر ،ألف السفر من حيث ىو حظر ؛عن األؤب

باعتبارىم إسبلـ األصوؿ ٍب ال ىنا يرده كبلـ األذرعي فإنو  وتأييده الفرؽ يكوف
ٕبث ىنا اشَباط إسبلمهم على أهنم إ٭با اعتربوا اإلسبلـ ٍب لكوف الكافر متهما ُب 

                                 
، ٓب أقف عليو هبذا اللفظ، أخرج ٫بوه البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا١بهاد والسّب( ٔ)

عبد اهلل بن عمرو رضي ( من حديث ٕٜٚ٘( برقم )ٖ/ٛباب ا١بهاد بإذف األبوين )
فقاؿ . فاستأذنو ُب ا١بهاد  صلى اهلل عليو وسلم جاء رجل إٔب النيب: اهلل عنهما يقوؿ

((. وأخرج مسلم ٫بوه ُب ففيهما فجاىد: ))قاؿ. نعم: قاؿ((. أحيٌّ والداؾ: ))
( ٜ٘ٚٔ/ٗ) باب بر الوالدين وأهنما أحق بو، دابالرب والصلة واآلصحيحو، ُب كتاب 

 (.ٜٕٗ٘برقم )

 .( زيادة ُب )ظ(: "أشار ُب"ٕ)

 (.ٛٛٛ: اإلسعاد ص)( ينظرٖ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 .( ُب )ح(: "األبوين"٘)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٙ)

 . /ب/ظ[ٕٖٔهناية ]( ٚ)
 .( ُب )ح(: "ينظر"ٛ)
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هتاـ فبل يتأتى ا ذ الم من لو قدرة عليو ٖببلفو ىنا إعنه (ٔ)مواالة أىل دينو فيمنع
 ،فلو ا٤بنع ،واألوجو أف الرقيق كا٢برّ  ،بحث األذرعيب لنقوإف ٓب  ،(ٖ)/(ٕ)ما ذكره

وإف وقع اإلحراـ  ،فليس ألحد منهم ا٤بنع منو وال التحليل ،الفرض :وخرج بالتطوع
أفاقي غّبه كا٤بكي  :تبعا لبحث األذرعي (٘)وبقولو من زيادتو ،(ٗ)بو بغّب إذهنم

 (ٙ)تْب فليس ٥بم منعو وتبع ُب تعبّبه باألفاقي الغزإبومن بينو وبْب مكة دوف مرحل
بأف ا١بمع إذا ٓب  (ٚ)فاؽ أي النواحي وأنكره النوويوىو منسوب إٔب اآل ،وغّبه

واحدة كأفقي بضم ا٥بمزة وفتحها واعَبض بأف ىذا  يسم ال ينسب إليو بل إٔب
 ،كأبابيلوأف ال يهمل واحدة   ،أف يغلب كاألنصار (ٛ)غّب كاؼ بل ال بد أيضا

 .ُب الغلبة فبل إنكار (ٓٔ)كاألنصار (ٜ)ّي[فاقاآل]جعل  فإف صحّ 
 ؛/أ[ والفرع وجوباً ٗٗٔ] (ٔٔ)والزوجة أي من ذكر من القنّ ( ل ىووتحلّ )

بوطء و٫بوه ( ٖٔ)منع فإف أىب فللسيد والزوج أف يعامبله معاملة ا٢ببلؿ (ٕٔ)/حيث
                                 

 .( ُب )ـ(: "ٲبتنع"ٔ)

 .(ٖٓٚ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٖٚ/ٕالغرر البهية )ينظر:  (ٕ)

 /ب/ح[.ٖٙٔهناية ] (ٖ)
 .(ٕٛٗ/ٔا٤بهذب ) :( ينظرٗ)

 .(ٖ٘٘/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظر٘)

 (.٘ٔٙ/ٕ: الوسيط )( ينظرٙ)

 (.ٕٗ/ٛ: اجملموع )( ينظرٚ)

 .( ُب )ـ(: "ىنا"ٛ)

 ."األفاؽ: "صلاأل( ُب ٜ)

 ".( ُب )ح( )ـ(: "األنصاريٓٔ)

 .(ٗٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٔٔ)

 /أ/ـ[.ٗٛهناية ] (ٕٔ)
 .( ُب )ـ(: "ا٣ببلؼ"ٖٔ)
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كن أف يستقل بو غّب مآب يكن معتقدٮبا حرمة ذلك، واإلٍب عليو فقط، وال ٲب
 ،غايتو أف يستخدمو وٲبنعو ا٤بضي ويأمره بفعل احملظورات أو يفعلها بو (ٔ)إذ ؛احملـر

، فإف أي يأمره بالتحلل ،لولّ ٰب :فمعُب قو٥بم ،(ٕ)وال يرتفع اإلحراـ بشيء من ذلك
لكن  ،وكذا القنّ  ،(ٖ)قبل أف تؤمر بو فعلو حّل وإال فبل، وليس للزوجة التحّلل

وعليو فإ٭با ٓب ٯبب  ،(٘)لو ذلك ولو بغّب أمر: (ٗ)فيو ابن الرفعة وغّبه فقالواخالف 
لكونو خروجا من معصية لتلبسو بعبادة فاسدة ُب ا١بملة مع جواز رضى السيد 

 .بدوامو
من أحصر على وزاف ( رٌ محصَ )توٮبو عبارتو  ٙبّلل جوازا خبلفا ٤با( و)

ية اآلتية، وإف كاف التعبّب ٗبحصور ىو ا٤بوافق لؤلشهر من أنو يقاؿ: حصره اآل
وإف كاف  ،(ٚ)ا٤برض، وىو ا٤بمنوع عن إٛباـ أركاف ا٢بج أو العمرة (ٙ)العدو وأحصر

أو  (ٓٔ) مسلم )أو كافر( (ٜ)بعد ا١بماع فيو بأف منعو (ٛ) [فاسدا لوقوع ]ا٢بصر
 ((ٔٔ)عرفة)وقوؼ ( عن)ن إٛباـ أركاف ا٢بج أو العمرة كأف منع ع غّبٮبا أو

                                 
 .( ُب )ظ(: "إذا"ٔ)

 (.ٕٖٚ/ٕ(، الغرر البهية )٘٘/ٚ: اجملموع )( ينظرٕ)

 (.ٖٚٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٚ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )٘٘/ٚ: اجملموع )( ينظرٖ)

 .( ُب )ـ(: "وقالوا"ٗ)
 (.ٕٙ٘/ٔ: أسُب ا٤بطالب )( ينظر٘)

 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "أحصره"ٙ)

 (.ٖٙٚ/ٕ: الغرر البهية )( ينظرٚ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٛ)

 .( ُب )ظ( )ح(: "ٲبنعو"ٜ)

  .( غّب واضح ُب )ـ(ٓٔ)

 .(ٕٗ٘/ٔلب )سُب ا٤بطاينظر: أ (ٔٔ)
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وإف (ٕ)أو عن الطواؼ والسعي( مكة)عن دخوؿ  (أو)أمكنو دخوؿ مكة ( ٔ)وإف
عليو من  (ٗ)(إن أتى بما قدروإ٭با يتحلل بقيد زاده بقولو: ) ،(ٖ)أمكنو الوقوؼ

 (إلى قتالٍ ) ُب دفع مانعيو( احتاج)إ٭با يتحلل إف ( و) ،نسكو الذي تلبس بو
لئلٝباع ؛ (ٙ)(بذل مالٍ إٔب )( أو)٤بكة أو عرفة ( ٘)/ب[ معهم حٌب يصلٗٗٔ]

 ٤با نزؿ  (ٚ)ه ا٤بشركوفمن عمرتو با٢بديبية حْب صدّ  ا٤بسند ٤با صح من ٙبللو 

(ۇۇ )
(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)  لحلّ وأردًب التّ  :أي (ٛ)

عليكم ذلك، ف :أي (ٜ)
 ،من ٝبيع الطرؽ النسكالعاـ بأف ٯبمع ا١بميع عن ا٤بضي ُب  وال فرؽ بْب ا٢بصر

ر بو؛ ألف مشقة كل أحد ال ٚبتلف وا٣باص بأف ٰببس ظلما أو بدين وىو معس
بْب أف يتحمل غّبه مثلها وأف ال يتحمل فإف حبس ٕبق كدين متمكن من أدائو 

فاتو ا٢بج ُب ا٢ببس ٓب يتحلل  (ٔ)/ (ٓٔ)(ومٌب)ٓب ٯبز لو التحلل فإف فعل ٓب يصح 

                                 
 .( ُب )ح(: "فإف"ٔ)

 .(ُب )ظ( )ح( )ـ(: "أو السعي"ٕ)

 (.ٕٖٓ/ٛ: اجملموع )( ينظرٖ)

  .( غّب واضح ُب )ظ(ٗ)

 .( ُب )ـ(: "إٔب مكة"٘)

  .( غّب واضح ُب )ظ(ٙ)

( ٘ٛٔ/ٖأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب الصلح، باب الصلح مع ا٤بشركْب ) (ٚ)
، ُب كتاب ا٢بج ، باب بياف جواز التحلل (، ومسلم ُب صحيحؤٕٓٚبرقم )

أف  رسوؿ اهلل ))بن عمر رضي اهلل عنهما اعن (. ٖٕٓٔ( برقم )ٖٜٓ/ٕباإلحصار )
يت فنحر ىديو وحلق لبنو وبْب ابي ريشقخرج معتمرًا فحاؿ كف ار  صلى اهلل عليو وسلم

 ((. واللفظ للبخاري.٢بديبيةارأسو ب

 (.ٜٙٔ) يةاآل البقرة، ( سورةٛ)

 (.ٜٙٔ) يةاآل البقرة، سورة (ٜ)

  .( ُب )ح(: "ومن"ٓٔ)
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 فإف (٘)لوففبل يتحلّ ( ٗ)إذا ٛبكنوا بغّب قتاؿ أو بذؿ )ماؿ(( ٖ)أما ،(ٕ)إال بعمل عمرة
 (ٚ) ٯبب احتماؿ الظلم ُب )أداء( (ٙ)/إذ ال ؛لو وإف قلّ ذطلب منهم ٓب يلزمهم ب

 (ٔٔ)، واألؤب(ٓٔ)٤با فيو من الصغار ببل ضرورة؛ (ٜ)ويكره بذلو لكفار (ٛ)النسك
 (ٖٔ)التحلل (ٕٔ)قتا٥بم عند القدرة فإف عجزوا أو كاف ا٤بانعوف مسلمْب فاألؤب

فاألؤب الصرب وأف يتيقن زوالو  (ٗٔ)إف خشي من تركو الفوات أؤب )وإال( وتعجيلو
وىو  ، أو ُب العمرة وتيّقن قرب زوالو ُب مدة( ٘ٔ)ُب مّدة ٲبكن إدراؾ ا٢بّج بعدىا

 .(ٙٔ)ثبلثة أياـ امتنع ٙبللو قالو ا٤باوردي

                                 
 . /أ/ظ[ٖٖٔهناية ]( ٔ)
(، اجملموع ٕٓ/ٛ(، فتح العزيز )ٜٖٔ/ٗ(، البياف )ٚٓٚ/ٕالوسيط ) :( ينظرٕ)

(ٛ/ٕٓ٘). 

 .( ُب )ـ(: "وأما"ٖ)

  .( سقط ُب )ـ(ٗ)

 .(ٕٗ٘/ٔ( أسُب ا٤بطالب )٘)

 /ب/ـ[.ٗٛهناية ] (ٙ)
  .( سقط من )ـ(ٚ)

 .(ٕٗ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ): ينظر( ٛ)

 .( ُب )ح(: "للكفار"ٜ)

 .(ٕٗ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر: ( ٓٔ)

 .(ُب )ـ(: "فاألؤب"ٔٔ)

 .(ٜٕٗ/ٛ(، اجملموع )ٕٗ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٕٔ)

 .(ٜٕ٘/ٛ(، اجملموع )ٖٖٙ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٗ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) ينظر: (ٖٔ)

  .( سقط من )ـ(ٗٔ)

 .ا"( ُب )ظ(: "بعدٮب٘ٔ)

 .(ٖٙٗ/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر: ( ٙٔ)
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وخرج بعرفة ومكة ما لو منع من الرمي وا٤ببيت فبل ٯبوز لو التحلل لتمكنو 
نسكو والرمي  (ٔ) ]عن[ وزيٯب/أ[ من التحلل بالطواؼ والسعي وا٢بلق و ٘ٗٔ]

 (ٖ)/وأفاد قولو ٗبا قدر إف أحصر عن مكة فقط يلزمو (ٕ)وا٤ببيت ٯبرباف الدـ

دخوؿ مكة والتحلل بعمل عمرة أو  (ٗ)الوقوؼ ٍب يتحلل أو عن عرفة فقط يلزمو
ولو  (٘)ُب طريقو الٍب سلكهاعنهما ٙبلل ُب ا٢باؿ فإف منع عنهما أو عن أحدٮبا 

طريق أخرى ُب الرب أو البحر إف جاز ركوبو سلكها فإف ٓب يستطع سلوكها لفقد 
مثبل فهي كالعدـ وإف استطاعو لزمو وإف طاؿ حٌب يصل البيت وإف علم ( ٙ)نفقة

٢بج يـو ال خوؼ الفوات و٥بذا لو أحـر با الفوات؛ ألف سبب التحلل ىو ا٢بصر
عرفة بأقصى ا٤بغرب ٓب ٯبز لو التحلل بسبب الفوات، فإف فاتو ا٢بج لنحو طو٥با 

فإف استوى  (ٛ)صعوبتها ٙبلل بأفعاؿ العمرة ال بتحلل احملصر وال قضاء (ٚ))أو(
متوقعا  (ٜ)فصار الطريقاف أو كاف الذي وجده أقرب لزمو القضاء وإذا أداـ ا٢بصر

بل يتحلل بعمل عمرة إف ٛبكن من البيت ( ٓٔ)لو حٌب فات الوقوؼ ٓب يقضزوا

                                 
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٔ)

 (.ٖٙٗ/ٗ(، ا٢باوي الكبّب )ٖٖٙ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٗ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر: ( ٕ)

 /أ/ح[.ٖٚٔهناية ] (ٖ)
 .( ُب )ـ(: "لزمو"ٗ)

 .( ُب )ظ(: "يسلكها"٘)

 .( ُب )ظ(: "نفقتو"ٙ)

 .ألصل: "وا"( ُب اٚ)

 .(ٜٕٙ/ٛ(، اجملموع )ٖٚٗ/ٗ(، ا٢باوي الكبّب )ٕٛ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٛ)

 .(ُب )ـ( )ظ(: "فصابر"ٜ)

 .( ُب )ظ(: "يقبض" وُب )ـ( )ح(: "يقض"ٓٔ)
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وأخذ البلقيِب  (ٔ)وإال فيتحلل احملصر فإف ٓب يتوقع ذلك لزمو القضاء لشدة تفريطو
٩با تقرر ُب الطريق أف ا٢بائض لو تعذر عليها طواؼ اإلفاضة واإلقامة ٗبكة رحلت 

وفيو  .عن العود إٔب مكة ٧برمة ٍب ٙبللت إذا وصلت إٔب ٧بل تعجز فيو
/ب[ كبلـ طويل بينتو ُب ا٢باشية فاطلبو فإنّو مهّم، وٰبصل التحلل ٤بن ٘ٗٔ]

٦بزئة ( ذبح شاةب)ذكر من ا٤بمنوع بأقسامو إال الرقيق كما يعلم ٩با مّر ومن احملصر 
 .(ٕ)و٘بزئ عنها البدنة والبقرة وسع أحدٮبا ،ُب األضحية

ث شعرات فأكثر بعد الذبح ٤بن يتأتى منو أو تقصّب و٫بوه الثبل( ثم حلق)
(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) لقولو تعأب  ذلك

وإ٭با  (ٗ) وبلوغو )٧بلو ٫بره( (ٖ)
أي ُب الذبح ( فيهما)التحلل ( ناويا)بقيد زاده بقولو  (٘)ٰبصل بالذبح ٍب ا٢بلق/

 (ٚ)واشَباطو مقارنة النية ٥بما من زيادتو (ٙ)ألهنما قد يكوناف لغّب التحلل ؛وا٢بلق
ونقلو ابن الرفعة عن  ،(ٛ)ىو ما صرح بو الشيخاف ُب األؤب النووي ُب الثانية

التحلل بغّب ( ٜ)األصحاب وإهنم فرقوا بْب ىذا وعدـ وجوبو ا٤بقارنة لو )عند(

                                 
 .(ٜٕٙ/ٛ(، اجملموع )ٜٕ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٔ)

 .( ُب )ـ(: "أحديهما"ٕ)

 (.ٜٙٔسورة البقرة، اآلية: )( ٖ)

 .)ح(: "٧بل غّبه" وُب )ظ(: "٧بل ٫بوه" ( ُبٗ)

 .[/ـ/أ٘ٛ( هناية ]٘)
 .(ٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٙٙ/ٖهناية احملتاج )ينظر:  (ٙ)

 .(ٖٙ٘/ٔ( إخبلص الناوي )ٚ)

(، مغِب احملتاج ٜٜٕ/ٛ(، اجملموع )ٕٖٛ/ٚ(، فتح العزيز )ٕٙٗ/ٔ( ا٤بهذب )ٛ)
 .(ٖٖٚ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٙٔ/ٕ)

  .( سقط من )ظ(ٜ)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

573 

د ذلك، ا٣بروج من العبادة قبل ٛبامها فافتقر إٔب قص (ٔ)اإلحصار بأف احملصر يريد
وٕبث ُب ا٤بهمات أنو ٓب يقدر على الذبح وجبت مقارنة النية للحلق وإال كفى 

إ٭با   (ٖ)/ويرد بأف النية ،األوؿ الوضوء كما يكفي مقارنة النّية (ٕ)مقارنتها )بالذبح(
ألف الوضوء كلو خصلة وعبادة واحدة وكل من الذبح وا٢بلق ىنا عبادة  ؛كفت ٍب

ىو ا٤بعتمد خبلفا ٤با ُب  (ٗ)ي ذكره كاجملموع وغّبهوخصلة مستقلة والَبتيب الذ
منو الذبح كالعبد فيحللو با٢بلق والنية فقط   (ٙ)/أ[ من ال يتأتىٙٗٔأما ] (٘)أصلو

وقوؿ صاحب التعليقة ٰبللو بالنية فقط وال ٰبلق لعدـ إذف  (ٚ)كما ُب الروضة
٩با ال يزينو إبقاءه ُب حقو بغّب إذنو مردود بأف الشعر إف كاف  (ٛ)السيد فبل يتصرؼ

وإال كفى تقصّب جزء  ،فبل تتوقف إزالتو على إذف السيد ؛النيةوال يتعلق بو غرض 
 .(ٓٔ)بإزالتو (ٜ)من ثبلث شعرات ٩با يقطع برضى السيد بو وعدـ حصوؿ شيء

إف كاف احملصر  (إال)ر علم أنو ال يعترب اجتماع األمور الثبلثة ٗبا تقرّ ( و)
بثمن مثلو فاضبل عن مؤف سفره وإال يقدر على ٫بو الشاة أو ا٤بمنوع واجدا للدـ 

                                 
 .( ُب )ـ(: "مريد"ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

 . /ب/ظ[ٖٖٔهناية ]( ٖ)
 .(٘ٗ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٗٓ/ٛ(، اجملموع )ٖٚ٘/ٔإخبلص الناوي ): ( ينظرٗ)

 .(ٕٚ٘ا٢باوي الصغّب ص) :( ينظر٘)

 .ُب )ح(: "يأٌب" (ٙ)

(، أسُب ا٤بطالب ٖٚ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٜٗٗ/ٕروضة الطالبْب ) :( ينظرٚ)
(ٔ/ٕ٘٘). 

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ينصرؼ"ٛ)

 .( ُب )ـ(: "سَب"ٜ)

 .(ٖٖٚ/ٕالعبادي على الغرر البهية ) حاشية :( ينظرٓٔ)
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 (ٕ)على ٜبن مثلها ]أو احتياجو إليو ولو ٤بؤف سفره[ (ٔ)لفقدىا أو فقد ٜبنها أو زيادة

ٯبب عليو إخراجو، وإ٭با ٯبزئ الذبح وتفرقة  ((ٖ)بقيمتها) ٦بزئ ُب الفطرة( فإطعام)
أو منعو من لو ( حيث أحصر)الذبح  (ٗ)عند العجز عن اللحم وإخراج الطعاـ

 ألنو  ؛إٔب ا٢بـر وإف أمكن وال ٯبب اإلرساؿ ،(٘)منعو ُب ا٢بل أو ا٢بـر
( كهديو) وىي من ا٢بلّ  ،(ٙ)ديبيةذٕبوا ىديهم با٢ب - رضي اهلل عنهم - وأصحابو

الواجبة عليو ( الدماء)كسائر (و)أو منع  ،٘بو حيث أحصراقيد  ،إف ساؽ ىديا
لو فيذٕبها حيث أحصر وال ٯبب بعثها ارتكاب ٧بظور قبل ٙبلّ  (ٚ) بنحو نذر )أو(

/ب[ وإخراج ٙٗٔوال ٯبوز الذبح ] (ٜ)لكن األؤب بعث الكل (ٛ)/إٔب ا٢بـر
 .(ٔٔ)ضع آخر من ا٢بل غّب موضع حصره ألنو صار ُب حقو كا٢بـرٗبو  (ٓٔ)الطعاـ/

                                 
 .( ُب )ظ( )ح( )ـ(: "زيادتو"ٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٕ)

 .( ُب )ـ(: "يضمنها"ٖ)

 .( ُب )ـ(: "من"ٗ)

 .(ٕ٘٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظر٘)

( ٘ٛٔ/ٖجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب الصلح، باب الصلح مع ا٤بشركْب )أخر  (ٙ)
 .بن عمر رضي اهلل عنهمااعن (، ٕٔٓٚبرقم )

 .( ُب )ح(: "و"ٚ)

 /ب/ح[.ٖٚٔهناية ] (ٛ)
(، مغِب ٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٙٓ/ٔ(، اللباب )ٜٕٕ/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٜ)

 .(ٖٖٔ/ٕاحملتاج )

  .[ /ـ/ب٘ٛ(هناية ]ٓٔ)

 .(ٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٚ/ٗا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٔٔ)
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 (ٔ) مسكْب فاألوجو أنو إف أمكن )الذبح( إف ٓب يكن ٗبحل ا٢بصر ،نعػم

 ؼفيو ٍب نقلو إٔب مستحق قبل تلفو وجب وإال نقلو إليهم حي ا، ولو أحصر ُب طر 

وخالف البلقيِب ما صححو  (ٕ) ما ُب اجملموعا٢بـر ٓب ٯبز لو ذلك ُب ا٢بل اتفاقا ك
فإف  :من الذبح ُب ا٢بل حيث أحصر وأطاؿ فيو واستدؿ بقوؿ األـّ  (ٖ)الشيخاف

ورده أبو زرعة بأنو ليس فيو ، (ٗ)قدر على أف يكوف الذبح ٗبكة ٓب ٯبز إال هبا
عليها لزمو الدخوؿ إليها والتحلل بعمل ( ٘)مطلق ا٢بـر بل مكة خاصة ومٌب قدـ

 .كما مر فليس فيو منافاة ٤با صححو الشيخاف  ةعمر 
 ،بعدد أمداده( صوم)لزمو  إف ٓب يقدر على الطعاـ نظّب ما مرّ  (ثم)

، ويكمل ا٤بنكسر كما علم ٩بن قدمو (لكل مدّ ) توقف التحلل على يو  ،(ٙ)يـو
ُب أي  (ٚ)اإلتياف ٔبميع أسبابو ا٤بذكورة إال الصـو إذا وجب فيكفي اإلتياف )بو(

 .ف ومكاف شاءزما
أي: بعد التحلل با٢بلق والنية لطوؿ زمنو غالبا إذا الغالب ( ولو بعد)

 .رخص الطعاـ فتكثر ا٤بداد
يتوقف ٙبللو على الصـو وعلم من ذلك ككبلمهم أف احملصر ليس  :وقيل

ؽ بينو وبْب ما يأٌب فيمن فاتو ا٢بج بأف أعماؿ العمرة لو إال ٙبلل واحد وعليو فيفرّ 

                                 
 .( زيادة ُب )ظ(ٔ)
 .(ٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕٓ/ٛ( اجملموع )ٕ)

  .(ٕ٘٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٖ)

 .(ٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )٘ٚٔ/ٕاألـ )ينظر: ( ٗ)

 .( ُب )ظ(: "قدر"٘)

 .(ٖٔٙ/ٖ(، هناية احملتج )ٕٖٔ/ٕتاج )(، مغِب احملٖٔ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٙ)

  .( ما بْب القوسْب من )ظ( )ـ(ٚ)
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/أ[ مناب أعماؿ حجو الفائت فأعطيت حكمها ٚٗٔ] (ٕ)ٍب ناب (ٔ) (اآلٌب )هبا
من حصوؿ التحلل األوؿ بواحد من اثنْب منها والثا٘ب ينافيها وىنا ا٢بلق و٫بو 
الذبح ليسا نائبْب مناب أعماؿ حجو ٣بروجو منو مع بقاء وقتو فلم ٲبكن أف 

 (ٗ)/النحر كما مرّ إ٭با يدخل وقتهما بعد نصف ليلة  (ٖ)يكوف لو ٙبلبلف ألهنما

وال )مداد عديل ألنو عدؿ فيو الصـو بعدد األكبلمو أف ىذا دـ ترتيب وت  (٘)ومن
٧بصر حصرًا عاما أو خاصا وال ٩بنوع ٩بن مر ٙبلل لعدـ وروده، وألف  (يقضي

فيو بوجو ٖببلؼ غلط  (ٙ) نع )لو(صالفوات نشأ عن اإلحصار الذي ال 
بل األمر كما كاف قبل  ،إٔب نوع تقصّب (ٛ)لنسبتهم ُب الوقوؼ كما مرّ  (ٚ)الشرذمة

باؽ  (ٓٔ)وىو معْب ُب عاـ ا٢بصر (ٜ)فإف كاف أحصر ُب قضاء أو نذر ،اإلحصار
بأف اجتمع  ،(ٕٔ)تإسبلـ أو نذر استقرّ ( ٔٔ)وكذا حجة/ ،ُب ذمتو كما كاف

                                 
  .( سقط من )ظ(ٔ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "نائت"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "ألنو"ٖ)

 . /أ/ظ[ٖٗٔهناية ]( ٗ)
 .(ٖٜٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٔٙٔ/ٛ(، اجملموع )ٖٖٚ/ٚالغرر البهية )ينظر:  (٘)

  .( سقط ُب )ـ(ٙ)

 قليلة. ينظر: ا٤بعجم ٝباعة الناس، أي من شرذمة يقاؿ: الشيء، من القطعة :الشرذمة (ٚ)
 (.ٛٚٗ/ٔ) الوسيط

 .( ُب )ـ(: "نسبتو"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "ند"ٜ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "فهو"ٓٔ)

  .[ /ـ/أٙٛ( هناية ]ٔٔ)

 .( ُب )ظ(: "ٓب يستقر"ٕٔ)
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أحصر ُب تطوع  (ٖ)ٖببلؼ ما إذا ا٢بصر (ٕ)عاـ شروط االستطاعة قبل (ٔ))فيها(
حجة إسبلـ أو نذر ٓب يستقر فبل شيء عليو حٌب يستطيع ولو بقي بعد  (ٗ)أو

واألؤب أف ٰبـر بو  (٘) التحلل من الوقت ما ٲبكن فيو ا٢بج استقر الوجوب ٤بضيو
عجز عن ا٢بج فيما بعد فيلزمو  فيو قاؿ األذرعي إال إف غلب على ظنو أنو لو أخر

، ونازعو )الشارح( ُب القياس بأف (ٙ)اإلحراـ بو ُب ىذا العاـ كما لو خشي العضب
بعد العضب،  ء/ب[ الرب ٚٗٔبعد الفقر أقرب من حصوؿ ] (ٚ)حدث والغُب

خر التحلل عن أ (ٛ)(فبأ صور)ُب ( إال) وقد يقضي احملصر لكن ال يتصور ،وأكثر
لوقت الوقوؼ لتقصّبه أو ( بفوات)غّب رجاء أمن حٌب فات ا٢بج مع إمكانو من 

ال يسقط القضاء الذي وجب أو سلك مع  وعروض ا٢بصر ،فاتو ٍب أحصر
الٍب صد عنها ُب ا٤بسافة والسهولة أو  واإلحصار طريقا إٔب مكة أو عرفة مثل طريق
والوقت باؽ وٓب يتحلل أو مضى ُب  دوهنا ُب ذلك ففاتو ا٢بج أو زاؿ ا٢بصر

من العدو و٫بوه فبل يقضي إذا ( لرجاء أمن)أخر التحلل  (ٜ)فإال  ،ففاتو النسك
غّب طريقو الٍب ( بعد طريق)ال إف فاتو ألجل  (و)فاتو بسبب واإلحصار موجود 
                                 

 .( سقط ُب )ـ(ٔ)

 ( ُب )ـ(: "ٛباـ"ٕ)

 .)ـ(: "إذ" ( ُبٖ)
 .( ُب )ظ(: "و"ٗ)

 .(ٕٛ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (٘)

 .(ٕٛ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) ينظر: (ٙ)

 .( ُب )ـ(: "حدوث الغنا"ٚ)

 ."صورتاف: ")ح(( ُب ٛ)

  ُب األصل و)ح( زيادة "ال".( ٜ)
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ا فبل يقضي أيضا إذا كاف سلوكو إياىا صد عنها لطوؿ مسافتها أو عسر سلوكه
ألنو غّب مقصر ُب ىاتْب ا٢بالتْب لوجود  ؛العدو إٔب سلوكها (ٔ)/من ٫بو (إلجاءــب)

اإلحصار ُب أوالٮبا، وكونو مأمور بسلوؾ األبعد إف استطاعو وإف ٓب يرج اإلدراؾ 
 .مطلقا لبذلو ما ُب وسعو فصار كمن صدّ 

وا٤براد بو كما علم ٩با تقرر إ١باء الشرع ، (ٖ()ٕ)[تودزيا]والتقيد باإل١باء من 
أي  (وطَ رَ شَ  نْ ل مَ وتحلّ )بتفصيلو قبل قولو بذبح شاة  بإلزاـ السلوؾ على ما مرّ 

وإف خف )وإف( ٓب  (لمرض)ولو حجة اإلسبلـ وقت اإلحراـ  التحّلل من نسكو
إطبلقهم، لكن اإلماـ قّيده بالثقيل، أي مبيح  اه/أ[ اقتضٛٗٔ] يبح التيمم كما

 .التيمم فيما يظهر وكبلمو متجو من حيث ا٤بعُب
كنفاذ نفقة أو خطأ ُب العدد كما أف لو  (و٫بوه)عن الطريق  (أو ضالل)

 ٤با صحّ ( ٙ))و(؛ (٘)منو بعذر (ٗ)أف ٱبرج من الصـو فيما لو نذره بشرط أف ٱبرج/
حجي واشَبطي )) :وجعة (ٛ)ما أجد٘ب )إال( :٤با قالت (ٚ)البنة الزبّب من قولو 

                                 
 /أ/ح[.ٖٛٔهناية ] (ٔ)
 ".تور (: "زياح، ظ)و  األصل ( ُبٕ)

 .(ٖٚ٘/ٔ( إخبلص الناوي )ٖ)

 .[/ـ/بٙٛهناية ]( ٗ)
 .(ٕٛٗ/ٗ(، هناية ا٤بطلب )ٖٗٙ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٙٚ/ٕالغرر البهية ) ينظر: (٘)

  .( زيادة ُب )ظ(ٙ)

رسوؿ ، بنت عم ىي: أـ حكيم، ضباعة بنت الزبّب بن عبد ا٤بطلب القريشية ا٥بامشية( ٚ)
 اهلل صلى اهلل عليو وسلم، كانت ٙبت ا٤بقداد بن األسد فولدت لو عبد اهلل وكرٲبة.

  (.ٕٕٓ/ٛ(، اإلصابة )ٗٚٛٔ/ٛينظر: االستيعاب )

  .( زيادة ُب )ظ(ٛ)
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واالحتياط اشَباط ذلك  ه،غّب وقيس ٗبا فيو  ،(ٔ)((وقوٕب اللهم ٧بلي حيث حبستِب
فإف   ألنو ال يفيد زواؿ عذره ٖببلؼ ا٢بصر ؛لو التحلل (ٕ)إذ لو ٓب يشرطو ال ٯبوز

أو ضالل : )(ٖ)كاف ٧برما بعمرة أٛبها أو ٕبج وفاتو ٙبلل بعمل عمرة وقولو
 .(ٗ) من زيادتو (ونحوه

فيجب وفاء  ،أي الدـ( طورَ شَ  نْ إإال )على ا٤بتحلل بالشرط  (وال دم)
بالشرط ٖببلؼ ما لو شرط عدمو أو أطلق فالتحلل فيهما يكوف بالنية وا٢بلق 

عم أف قاؿ إف مرضت فأنا حبلؿ فمرض صار حبلال بنفس ا٤برض من فقط ن
ا٢بج أو انقبلبو عمرة بنحو ا٤برض فإذا قلبو أو  (ٚ)بوٯبوز شرط قل (ٙ)نية (٘)/غّب

انقلب أجزأت عن عمرة اإلسبلـ وإ٭با ٓب ٘بزئ عمرة التحلل باإلحصار عن عمرة 
وال ) :وقولو، (ٜ)اؿ عمرةعمرة وإ٭با ىي أعم( ٛ)اإلسبلـ؛ ألهنا ُب ا٢بقيقة ليست

 .(ٓٔ)ْب من زيادتوإ...( دم
                                 

( برقم ٚ/ٚأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب النكاح، باب األكفاء ُب الدين )( ٔ)
تاب ا٢بج، باب جواز اشَباط احملـر (، ومسلم ُب صحيحو، ُب كٜٛٓ٘) ٜٚ٘ٔ/٘

  رضي اهلل عنها.-( من حديث عائشة ٕٚٓٔ( برقم )ٚٙٛ/ٕالتحلل بعذر ا٤برض و٫بوه )

 .( ُب )ـ(: "ٱبرج"ٕ)

 .( ُب )ظ(: "قوؿ"ٖ)

 .(ٖٛ٘/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظرٗ)

 . /ب/ظ[ٖٗٔهناية ]( ٘)
 .(ٖ٘ٔ/ٕ) (، مغِب احملتاجٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖ٘/ٛ( اجملموع )ٙ)

 .( ُب )ـ(: "قلب"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "ليس"ٛ)

 .(ٖٙٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖ٘ٙ/ٖ( ينظر: هناية احملاتاج )ٜ)

 .(ٖٛ٘/ٔ( ينظر إخبلص الناوي )ٓٔ)
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/ب[ )ا٢بج بفوات ٛٗٔ]( لفوات) وجوبا كما ُب اجملموع وغّبهل ٙبلّ  (و)
من طواؼ وسعي إف ٓب يكن سعى بعد ( بأعمال عمرة)بأف يأٌب ( ٔ)الوقوؼ(

وحلق ولو من غّب نيتها لكن بعد نية  ،(ٖ)خبلفًا البن الرفعة وغّبه (ٕ)القدـو
التحلل على األوجو، فعلم أنو ٰبـر عليو استدامة إحرامو إٔب قابل لزواؿ وقتو فإف 

 استدامو حٌب حج بو من قابل ٓب ٯبزه كما نقلو ابن ا٤بنذر عن الشافعي 
، بل ألف الفوات كالفساد وإ٭با (٘)باىو لكلتو (ٗ)٣بروجو منو بفوات وقتو أي )ال(

 (ٙ)از ٤بن وقف مصابرة اإلحراـ للطواؼ والسعي لبقاء وقتهما مع تبعيتهماج

للوقوؼ فإنو الركن األعظم وال ينقلب حجو الذي ٙبلل منو عمرة وال يعيد السعي 
الواقع بعد القدـو وال ٘بزئو عن عمرة اإلسبلـ ألف إحرامو انصرؼ لنسك فبل 

وقتهما وما فعلو من  كعكسو وال ٯبب رمي ومبيت وإف بقي (ٚ)ينصرؼ آلخر
األوؿ يكوف بواحد من اثنتْب ا٢بلق والطواؼ  (ٛ)الثا٘ب وٙبللو وعمل العمرة ىو ٙبلل

( و) ،ا٤بتبوع بالسعي إذ ال رمي ىنا ٍب إف كاف حجو فرضا بقي ُب ذمتو كما كاف
د التفويت وإف ٓب يتعمّ  (ٓٔ)(ٜ)/فورا من قابل (يقضي)الواجب أنو فإف كاف تطوعا، 

                                 
 .( ُب )ـ(: "للحج بفوات الوقوؼ"ٔ)

 .(ٜٕ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕٚ/ٛاجملموع )ينظر:  (ٕ)

 .لنبيوكفاية ا:( ينظر ٖ)

  .( سقط ُب )ـ(ٗ)

 .( ُب )ظ(: "بالكلية"٘)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "تعينهما"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "لآلخر"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "ٙبللو"ٛ)

 /أ/ـ[.ٚٛهناية ] (ٜ)
 .(ٖٓٚ/ٖ(، هناية احملتاج )ٜٕ٘/ٔ) ا٤بطالب سُبينظر: أ( ٓٔ)
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خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ  أي مع دـ للفوات ال أكثر( بدم)لو عن تقصّب ألنو ال ٱب
/أ[ ٤با ٜٗٔ] (ٕ)كنـو ونسياف (ٔ)ُب القضاء كما يأٌب وإف كاف بعذر وأصلو بذٕب

 (ٗ)- رضي اهلل عنهم - كما صح عنو واشتهر بْب الصحابةعمر  (ٖ) أمر )بو(

التمتع وجب  (ٙ) ف )دـ(؛ وأل(٘)وٓب ينكر من عمل عمرة والقضاء من قابل والنحر
لَبؾ اإلحراـ من ا٤بيقات والوقوؼ ا٤بَبوؾ ُب الفوات أعظم منو، ودـ الفوات 

 ،وىي اإلحراـ من ا٤بيقات ،من واجبات ا٢بج (ترك واجب)دـ ( كدم تمتٍُّع و)
وىذا  ،(ٚ)ن من زيادتوّبيْ وغّب األخ ،وطواؼ الوداع ،والرمي ،ومبيت مزدلفة ومُب

دـ ترتيب أي ال يعدؿ إٔب خلصة إال بعد العجز عما  ٩با مرّ  (ٛ)/الدـ كما علمت
قبلها وتقدير أي بْب الشارع فيو قدر بدؿ الدـ وىو صياـ عشرة أياـ وأفهم تشبيو 

با٢بج كدـ  (ٜ)بدـ التمتع وما بعده أف دـ الفوات ال ٯبب إال بإحراـ دـ الفوات
بآخر؛ و٥بذا لو ذبح ُب  وٰبـرامع أف احملـر فيهما يتحّلل من نسك التمتع ٔب

                                 
 .( ُب )ظ(: "لعذر"ٔ)

(، ا٢باوي الصغّب ٕٕ٘/ٔ) (، كفاية األخيارٜٕ٘/ٔأسُب ا٤بطالب ) ينظر: (ٕ)
 .(ٕٚ٘ص)

  .( طمس ُب )ـ(ٖ)

جاء يـو النحر وعمر بن ا٣بطاب  د( ٤با روى مالك بإسناد صحيح أف ىبار بن األسو ٗ)
فقاؿ:  ينحر ىديو فقاؿ يا أمّب ا٤بؤمنْب أخطأنا العدد وكنا نظن أف ىذا اليـو يـو عرفة
 لو عمر اذىب إٔب مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بْب الصفا وا٤بروة

 .(ٕٕ٘/ٔ(، كفاية األخيار )ٜٕ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (٘)

 .( سقط ُب )ظ( ٙ)

 .(ٜٖ٘/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظرٚ)

 /ب/ح[.ٖٛٔهناية ] (ٛ)
 .( ُب )ظ(: "باإلحراـ"ٜ)
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وإف دـ  (ٔ)الفائت قبل ٙبّللو منو ٓب ٯبزئو كما لو ذبح ا٤بتمتع قبل الفراغ من العمرة
الفوات ٯبزئ إخراجو بْب التحلل واإلحراـ بالقضاء أي بعد دخوؿ وقتو وذلك من 

ونبو عليو  ،وىو ظاىر كما دؿ عليو كبلـ الشيخْببو  (ٖ)ٰبـر ٓبوإف  (ٕ)قابل
/ب[ من عمرتو ٜٗٔكذلك إذا أحل ] (٘)كما أف التمتع  ،(ٗ)األذرعي وغّبه

إال من  (ٙ)دخل وقت إحرامو با٢بج ٖببلؼ ىذا ال يدخل وقت إحرامو )بو(
 .قابل كما مرّ 

ىئ ىئ ىئ )  لقولو تعأب: ؛تفسّبه وقد مرّ ، (بتمتع)ىذا الدـ  (ويجب)

(ی ی ی ی جئ حئ
ال عند إحراـ ( عند إحرام بحج)ووقتو  ،؛ اآلية(ٚ)

وال بعد التحلل منها؛ ألنو قبل اإلحراـ با٢بج غّب متمتع هبا إليو وىو  (ٛ)/بعمرة
على  (يمولو تقد)ٯبوز  (ٜ)(مادّ مع كوف وقتو ) (و) ،تعأب إ٭با أوجبو على ا٤بتمتع

وجب  مإبٌّ  ؛ ألنو حقٌّ (عمرتو)فراغ ( بعد)لكن ال مطلقا بل إ٭با ٱبرجو  ،وقتو
فجاز تقدٲبو على ثانيهما كالزكاة  ،الفراغ من العمرة واإلحراـ با٢بج ،بسببْب

بْب النسكْب بصورتيو  (بقران)ٯبب ىذا الدـ أيضا ( و) ،امال عليه (ٓٔ)والكفارة
                                 

 .(ٖٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٓٔ/ٕ( مغِب احملتاج )ٔ)

 .ُب )ـ(: "قبل" (ٕ)

(ٖ"  .( ُب )ـ(: "ٯبـز

 .(ٖٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕٓ/ٛ(، اجملموع )ٗ٘/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٗ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ا٤بتمتع"٘)

  .( زيادة ُب )ظ(ٙ)

 (.ٜٙٔ: )يةاآل البقرة، سورة (ٚ)

 . /أ/ظ[ٖ٘ٔهناية ]( ٛ)
 ."ذكر: ")ظ(( ُب ٜ)

(، أسُب ا٤بطالب ٖٛٔ/ٚ( اجملموع )ٜٔ/ٗ(، البياف )ٖٓٚ/ٔا٤بهذب ) :( ينظرٓٔ)
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ا٤بتمتع أكثر من أفعاؿ القارف  (ٔ)/ألف أفعاؿ ؛وأؤب السابقتْب قياسا على ا٤بتمتع
 (ٖ)ذبح عن نسائو البقر، وكن قارنات أنو  وصحّ ، (ٕ)لَبفهو بَبؾ أحد العملْب

ألف ا٤بتمتع أكثر ترفها منو من حيث استمتاعو  ؛وإ٭با ٓب ٯبب خصوص البقر
رات بْب النسكْب وقد اكتفى منو بالشاة فالقارف مثلو أف ٓب يكن أؤب، باحملظو 

النسكْب با١بماع لوجوبو بالشروع فبل يسقط باإلفساد وال ( وإن أفسد)ويلـز الدـ 
/أ[ بدنة والقراف شاة ٓ٘ٔاد ]ر إذ واجب اإلف ؛تداخل الختبلؼ جنس الواجب

ر وإف اشَبكا ُب الَبتيب وإ٭با دـ تقدي :والثا٘ب، دـ تعديل :األوؿ ألفّ ؛ (ٗ)ونوعو
ٯبب دـ التمتع والقراف على من ٓب يكن أىلو من حاضري ا٤بسجد ا٢براـ بأف كاف 

ومن ُب معناه وىو من بْب وطنو ( ال على مكيّ )على مرحلتْب فأكثر من ا٢بـر 
(ىث)  :لقولو تعأب ُب ا٤بتمتع ؛وا٢بـر دوف مرحلتْب

 كم السابق أي ا٢ب (٘)

(يث)
 ،وأ٢بق بو القارف ،أي على من ٓب يكن أىلو حاضري ا٤بسجد ا٢براـ( ٙ)

ف الفتوى عليو ال إ :لقوؿ األسنوي (ٚ)وتبع أصلو التابع للرافعي ُب التعبّب با٤بكي

                                 
(ٔ/ٗٙ٘). 

 /ب/ـ[.ٚٛهناية ] (ٔ)
 .(ٖٛٚ/ٕالغرر البهية )، (ٕٚٔ/ٚفتح العزيز )ينظر: ( ٕ)

أخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج ، باب ذبح الرجل البقر عن نسائو من ( ٖ)
(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب بياف ٜٓٚٔ( برقم )ٔٚٔ/ٕغّب إذهنن )

 رضي اهلل عنها.- عائشة حديث ن( مٕٔٔٔ( برقم )ٖٚٛ/ٕوجوه اإلحراـ )

 .( ُب )ـ(: "يوجو"ٗ)

 (.ٜٙٔ: )يةاآل البقرة، ( سورة٘)

 (.ٜٙٔ: )يةاآل البقرة، سورة (ٙ)

 .(ٜٙٔ/ٚ(، اجملموع )ٕٚٔ/ٚفتح العزيز )ينظر:  (ٚ)
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 (ٕ)مرحلتْب من ا٢بـر (ٔ)على ما صححو النووي من أف ا٢باضر من على )دوف(
ؿ ىو وغّبه ُب االنتصار لذلك ودليل النووي أف كل موضع ذكر اهلل فيو وأطا

ہ ہ ہ ھ )  :إال قولو تعأب (ٖ)ا٤بسجد ا٢براـ فا٤براد بو ا٢بـر

(ھھ
من دوف مرحلتْب من مكة لوافق ( ٘)فا٤براد بو الكعبة لكن لو قاؿ )ال( (ٗ)

وىو خارج عن  ،تعبّب با٤بكي يوىم االختصاص بأىل مكةألف ال ؛ما قالو الرافعي
 وال يشكل على طريق النووي اعتبار ا٤بسافة من مكة حٌب ال ٯبب ا٢بج ،الطريقْب

إذ األصل  ؛؛ ألهنم راعوا التخفيف ُب ا٤بوضعْْب (ٚ)بينو وبينها مرحلتاف (ٙ)على )ما(
٤برحلتْب كا٤بوضع جعلهم ما دوف ا( ٛ)وال ،براءة الذمة وعدـ وجوب ا٢بج والدـ

 (ٓٔ)/وىو إذا كاف ،لة اإلساءةأُب مس( ٜ)ه[ٯبعلو ]/ب[، وٓب ٓ٘ٔالواحد ُب ىذا ]
مسكنو دوف مسافة القصر من ا٢بـر وجاوزه وأحـر كا٤بوضع الواحد حٌب ال يلزمو 

 (ٔٔ)بل ألزموه الدـ وجعلوه مسببا ،الدـ كا٤بكي إذا أحـر من سائر بقاع مكة

                                 
  .ُب )ـ( ( سقطٔ)

 .(ٖٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٕ)

 .(ٕٛٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٕٗ/ٕٔ(، البياف )ٜٖٓ/ٕالغرر البهية ) ينظر: (ٖ)

 (.ٗٗٔ) يةاآل ،البقرةسورة ( ٗ)

  .( سقط ُب )ـ(٘)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ماٍش"ٙ)

 .(ٗٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٕٛٔ/ٚفتح العزيز ) ينظر: (ٚ)

 .( ُب )ـ(: "وألف"ٛ)

 ."ا(: "ٯبعلو ح، ظ)و األصل ( ُبٜ)
 /أ/ح[.ٜٖٔهناية ] (ٓٔ)
 .( ُب )ـ(: "مسيا"ٔٔ)
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والتابع ال يعطى حكم  ،ذكر تابع ٥با( ٔ)مكة ٩با/ ما خرج عن كاألفاقي؛ ألفّ 
دـ  (ٕ)وألهنم عملوا ٗبقتضى الدليل ُب ا٤بوضعْب فهنا ال يلزمو ؛ا٤بتبوع من كل وجو

وىناؾ يلزمو دـ  ،(ٖ)لعدـ إساءتو بعدـ عوده؛ ألنو من ا٢باضرين ٗبقتضى اآلية
حٌب  ،نشأومن كاف دوف ذلك فمن حيث أ)) إلسائتو ٗبجاورتو ما عْب بقولو 

على أف ا٤بسكن ا٤بذكور كالقرية ٗبنزلة مكة ُب جواز  (ٗ)((أىل مكة من مكة
 .(٘)النسكوعدـ جواز ٦باوزتو ببل إحراـ ٤بريد  ،اإلحراـ من سائر بقاعو

أحدٮبا بعيد عن ا٢بـر اعترب ما كانت إقامتو فيو  (ٙ)/ومن لو مسكناف
زوجتو  (ٛ) ٍب ما بو أىلو )وىم( ،أو أكثر (ٚ)بو مالو وأىلو )دائماً( أكثر ٍب ما

، ٍب ما عـز على الرجوع إليو (ٓٔ)الطربي دوف غّبىم، قالو احملبّ  (ٜ)و٧بجوروا أوالده
٢باضر على ا٤بعتمد كما يصرح لئلقامة فيو ٍب ما خرج منو ٍب ما أحـر منو وا٤براد با

ُب اإلمبلء ىو  (ٕٔ)ٝبع من أئمة ا٤بذىب ونص (ٔٔ)بو كبلـ الشيخْب وصرح )بو(
                                 

 .[ /ـ/أٛٛ( هناية ]ٔ)

(ٕ"  .( ُب )ظ(: "يلـز

 .(ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٖ)

 سبق ٚبرٯبو. (ٗ)

 .(ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٙ/ٖ( هناية احملتاج )٘)

 . /ب/ظ[ٖ٘ٔاية ]هن( ٙ)
  .( زيادة ُب )ظ(ٚ)

  .( سقط ُب )ظ(ٛ)

 .ُب )ـ(: "أوالدىم" (ٜ)

(، ٖٓٔ-ٜٕٔ/ٚ(، فتح العزيز )ٗٛ/ٗ(، البياف )ٗٚٔ/ٗهناية ا٤بطلب )ينظر: ( ٓٔ)
 .(ٗٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )

  .( زيادة ُب )ظ(ٔٔ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "ونص عليو"ٕٔ)
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[ أ/ٔ٘ٔا٤بستوطن الذي مر بيانو ُب ا١بمعة فمٌب عـز على العود إٔب بلده ولو ]
بعد سنْب كثّبة ٓب يكن من ا٢باضرين ويلـز الدـ أفاقيا ٛبتع ناويا اإلستيطاف ٗبكة 

ألنو ال ٰبصل ٗبجرد النية  (ٕ)على ا٤بختار ُب الروضة واجملموع (ٔ)لعمرةولو بعد ا
الدـ ُب إحراـ بسببو فبل يسقط بنية  (ٖ) وألنو التـز ٗبجاوزة ا٤بيقات، أما العود )و(

 .(ٗ)اإلقامة
وىو كذلك وإف انتصر لو ٝبع  (ٙ)استغربو الشيخاف (٘)وقوؿ الغزإب ال يلـز
عن األصحاب ألنو حاضر أو ُب معناه ألنو ال يستفيد وقالوا أنو الراجح ا٤بنقوؿ 

ٍب اعتمر  (ٚ)النسكبتمتعو ربح سفر ويلزمو أيضا إف جاوز ا٤بيقات غّب مريد 
لو ٗبكة أو بقرهبا على األصح ُب اجملموع والروضة تبعا للرافعي ألنو  نّ عَ  (ٛ)حْب

األقرب ما جـز  :وقالوا ونازع فيو ٝبع أيضاً  ،(ٜ)ليس من ا٢باضرين لعدـ االستيطاف
لو  :دوه بقوؿ الروضة وأصلها واجملموعوأيّ  ،(ٓٔ)من عدـ اللزـو بو الدارمي وابن كجّ 

جاوز ا٤بيقات مريدا للنسك ٍب أحـر بالعمرة متمتعا وبينو وبْب مكة مرحلتاف لزمو 

                                 
 .( ُب )ـ(: "العمرة" والتاء مطموسةٔ)
 .(ٖٕٖ/ٕ(، روضة الطالبْب )٘ٚٔ/ٚاجملموع ) (ٕ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "أو"ٖ)

 .(ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٗٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر: ( ٗ)

 .(ٚٔٙ/ٕ( الوسيط )٘)

 .(ٙٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٕٖٔ/ٚفتح العزيز )ينظر: ( ٙ)

 .( ُب )ظ(: "للنسك"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "حيث"ٛ)

 (.ٖٕٖ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٙٚٔ/ٚموع )اجمل، (ٕٖٔ/ٚفتح العزيز ) ينظر:( ٜ)

 .(ٗٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٓٔ)
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لفقد  ؛فقط (ٔ)اإلساءة أو دوهنما لزمو دـ ،دماف للتمتع واإلساءة وإف ٓب ينو التمتع
وال ٯبعل   ،ا٢باضرين مع )عصيانو( ٗ)فكيف جعل من/، (ٖ()ٕ)التمتع ا٤بوجب الدـ

أف ىذا ُب مستوطن ٧بل إحرامو ففصبل  :وجوابو ؟عصيانو( ٘)كذلك مع عدـ(
النووي وإ٭با  (ٙ)/ب[ فيو بْب أف يكوف بينو وبْب مكة يعِب ا٢بـر على طريقةٔ٘ٔ]

٩با صححو ُب ٧بل آخر مرحلتاف فيلزمو الدماف أو دوهنما  (ٚ)ٓب يعرب بو للعلم بو
 (ٛ) [وال يضر التقييد با٤بريد ألف غّبه مفهـو با٤بوافقة]فبل يلزمو إال دـ اإلساءة 

واعتمد البلقيِب أف من دخل مكة ُب  (ٓٔ)ُب غّبه كما يدؿ عليو التعليل (ٜ)وذاؾ
أحـر أفاقي  (ٔٔ)قاؿ، )ولو(غّب أشهر ا٢بج ٍب أحـر فيها ال يلزمو دـ، وليس كما 

قالو ُب  ،بالعمرة ُب وقت ا٢بج وأٛبها ٍب قرف من عامو لزمو دماف لتمتعو وقرانو
 .(ٕٔ)التهذيب

                                 
 .( ُب )ظ(: "لبلسائة"ٔ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "للدـ"ٕ)

 (،ٕٖٛ/ٕروضة الطالبْب )، (ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٚ(، اجملموع )٘ٙٔ/ٚفتح العزيز ) ينظر: (ٖ)
 .(ٜ٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )

  .[/ـ/بٛٛ( هناية ]ٗ)

  .( سقط ُب )ـ(٘)

 . )ـ(: "طريق"( ُبٙ)

 .( ُب )ظ(: "منو"ٚ)

  زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٛ)

 .(ُب )ظ( )ـ(: "وذلك"ٜ)

 .( ُب )ـ( زيادة: "التعليل قريباً"ٓٔ)

 .( ُب )ـ(: "و"ٔٔ)

 .(٘ٚٔ/ٚاجملموع ) ينظر: (ٕٔ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

588 

من  (ٕ)فقط بأف (ٔ)وتصويب السبكي لعدـ اطبلعو عليو لزـو دـ التمتع
دخل مكة فقرف أو ٛبتع حكمو حكم ا٢باضر مبِب على خبلؼ ما مر عن 

 (ٖ)أف ال يكوف حاضرا فدـ التمتع والقراف متجانس وقولو وبتقدير الشيخْب

مريدا للنسك ٍب أحـر بالعمرة  (٘)/يرده ما مر فيما لو جاوز ا٤بيقات (ٗ)متداخبلف
متمتعا وبينو وبْب مكة مرحلتاف من أنو يلزمو دماف ووجو عدـ التداخل ما مر من 

بب فبل شرطو أف ال ٱبتلف النوع الختبلؼ السبب وىنا اختلف الس (ٙ))أف(
 .(ٚ)تداخل

ولو كرر ا٤بتمتع العمرة قبل ا٢بج لزمو دـ واحد كما بينتو ُب ا٢باشية 
خبلفا  (ٛ)دـ التمتع ودـ القراف ودـ ترؾ الواجب كَبؾ اإلحراـ من ا٤بيقات( روتقرّ )

/أ[ التقرير باألوؿ على من وجب عليو ٤ٕٔ٘با يوٮبو كبلـ أصلو من اختصاص ]
قبل فراغ  (ٜ)بل ٱبرج من تركتو سواء أمات النسك فبل يسقط ٗبوتو وال بافساده

ا٢بج أـ بعده، ولو كاف واجبو الصـو ومات قبل التمكن منو سقط أو بعده صاـ 
عنو وليو ما ٲبكن منو من الكل أو البعض أو أطعم عنو من تركتو لكل يـو مد أف 

                                 
 .( ُب )ظ( )ـ(: "للتمتع"ٔ)

 .( ُب )ظ(: "ألف" وُب )ـ( : "ال"ٕ)

 .(: "متجانسْب"( ُب )ظٖ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ويتداخبلف"ٗ)

 /ب/ح[.ٜٖٔهناية ] (٘)
  .( سقط ُب )ـ(ٙ)

 .(٘ٙٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٚ)

 (ٕٖٚ/ٖ(، هناية احملتاج )٘ٙٗ/ٔحاشية الرملي الكبّب على أسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٛ)

 .( ُب )ـ(: "مات"ٜ)
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ٯبب صرؼ األمداد ىنا لفقراء ا٢بـر عليو شيء وال  (ٔ)/خلف تركة وإال ٓب ٯبب
أي مع  (ال بعود)وال ٱبتص با٢بـر  (ٕ)وإف سن صرفو إليهم؛ ألنو بدؿ عن الصـو

إٔب ميقات آخر، ولو  (ٖ)إٔب ميقات عمرتو أو إٔب مثل مسافتو )أو(( متمتع)عود 
ر عليو الدـ فعاد إٔب ذات عرؽ فبل يتقرّ  دوف مسافة األوؿ كأف كاف با١بحفة

با٢بج من مكة قبل فعل نسك  ( بعد إحرام)كاف عوده  (ولو)يسقط،  حينئذ بل
وألف ا٤بقتضى ال ٯباب الدـ  ؛تلك ا٤بسافة ٧برما (ٗ)/ألف ا٤بقصود قطع ؛كما يأٌب

فإنو لو كاف قد أحـر با٢بج أوال  (٘)عليو كالقارف وتارؾ ا٤بيقات ىو ربح ا٤بيقات
إٔب أدٗب ا٢بل فيحـر بالعمرة،  بعد فراغو من ا٢بج أف ٱبرج( ٙ)(تاج)ٰبمن ميقاتو 

مكة فلما عاد زاؿ ذلك االستغناء ( ٚ)وبتمّتعو استغُب عن ذين؛ ألنو ٰبـر با٢بّج من
وليس ا٤بقتضى ٛبتعو ٗبحظورات اإلحراـ بْب النسكْب، وظاىر كبلمهم أف عوده 

/ب[ القصر من غّب وصوؿ إٔب ميقات ال يكفي حيث كاف ٕ٘ٔ] إٔب مسافة
ألدوف من ميقاتو أف يكوف األهنم شرطوا ُب العود إٔب  (ٛ)لكميقاتو أبعد من ذ

 .(ٜ)[العبادة]ميقاتا ووجهو أف القصد إحياء ا٤بواقيت هبذه 
                                 

 . /أ/ظ[ٖٙٔهناية ]( ٔ)
 .(ٕٚ٘ص) ا٢باوي الصغّب ينظر: (ٕ)

  .( سقط ُب )ظ(ٖ)

 /أ/ـ[.ٜٛهناية ] (ٗ)
(، مغِب احملتاج ٗٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظر٘)

 .(٘ٔٙ/ٕ(، الوسيط )ٕٕٚ/ٕ)

 .حتاج"ال: ")ـ( (ح) األصل و ( ُبٙ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "عن"ٚ)

 (ٕٓٔ/ٚجملموع )(، آ٘-ٜٗ/ٚ(، ينظر فتح العزيز )ٕ٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٛ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ْب ا٤بعقوفت( ما بْب ٜ)
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ع لو سافر بعد عمرتو من مكة مسافة القصر قطع الفورا٘ب بأف ا٤بتمت   ،نعم
ُب  وقياسو أنو لو أحـر أفاقي بالعمرة :قاؿ العمرا٘ب (ٔ)من سنتو ال دـ عليو ٍب حجّ 

منها ٍب خرج إٔب ا٤بدينة على مشرفها أفضل الصبلة والسبلـ  (ٕ)أشهر ا٢بج فتحلل
ده ، وأيّ (ٗ)من سنتو أنّو ال دـ عليو، انتهى( ٖ)ٍب أحـر با٢بج من ا٢بليفة )وحج(

خرج غّب ٧بـر  (ٙ)ٕبج وخرج ٤بيقات فبل دـ فهذا (٘)بعضهم بأنو لو أحـر من مكة
على ما  ما مرّ ( ٜ)ليوافق (ٛ)قد ٰبمل كبلـ الفورا٘بو ، (ٚ)وأحـر من ميقات فهو أؤب

وىذا  ،إذا كانت مسافة القصر الٍب خرج وأحـر با٢بج منها مثل مسافة ميقاتو
من ا٤بيقات الذي ٯبب عليو اإلحراـ منو فإنو يسقط عنو ( ٔٔ)لئلحراـ (ٓٔ)[كتارك]

ألنو قطع  ؛الدـ الذي يعوده ولو ٧برًما إٔب ذلك ا٤بيقات أو ميقات مثل مسافتو
سواء  ،ا٤بسافة من ا٤بيقات ٧برما، وأدى ا٤بناسك كلها بعده فكاف كما لو أحـر منو

آخر دوف ميقاتو وال إٔب مثل مسافة  (ميقات)دخل مكة أـ ال، ال إٔب  (ٕٔ)أكاف

                                 
 .(ٚٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٖٙٗ/ٔ( أسُب ا٤بطالب )ٔ)

 ..( ُب )ظ( )ـ(: "وٙبلل"ٕ)

 ( سقط ُب )ظ( ٖ)

 (.ٜٚ/ٗ( البياف )ٗ)

 .( ُب )ظ(: "ٗبكة"٘)

 .( ُب )ظ(: "وىذا"ٙ)

 (.ٜٕٓ/ٚ(، اجملموع )ٖٗٚ/ٔا٤بهذب ) :( ينظرٚ)

 .)ـ(: "الغواي" (ُبٛ)

 .( ُب )ظ(: "ليوافر"ٜ)

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. بْب ( مآٔ)

 .( ُب )ـ(: "االحراـ"ٔٔ)

 .( ُب )ـ(:"كاف"ٕٔ)
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، وفارؽ ا٤بعتمر (ٔ)/أ[ كما ىو ظاىر كبلمهمٖ٘ٔميقاتو من غّب وصوؿ ٤بيقات ]
 .ألنو دـ إساءة ٖببلفو ٍب بأف ىذا قضاء ٤با فوتو بإساءتو

ٗبيقات، فلم ٰبـر منو فإف أحـر  ر يعلم صحة قوؿ ا٤باوردي لو مرّ وٗبا تقرّ 
وضعف قوؿ الشريف العثما٘ب لو مر  (ٕ)من ميقات أقرب منو لزمو دـ وإال فبل

ات آخر كذات قيمكة خرج ٤ب (ٖ) ا٤بد٘ب با٢بليفة غّب ٧بـر مريدا للنسك ٍب ٤با )بلغ(
٤با بلغ  النسكال دـ عليو جملاوزة ا٢بليفة؛ ألنو ال حكم إلرادتو  عرؽ وأحـر منو

 .(ٚ)انتهى .(ٙ)/ال دـ عليو (٘)(فصار كمن دخل مكة ٧بـر، )(ٗ)/مكة غّب ٧بـر
ل بو ُب غاية الضعف سيما قياسو من جاوز ا٤بيقات مريدا للنسك وما علّ 

( ٓٔ)؛ ألف(ٜ)غو مكة ال يدفع عنو إٍب اجملاوزة، بل يزيدهجاوزه غّب مريد لو وبلو ( ٛ)ٍب

وجوب تقدـ اإلحراـ عليها تعظيم ٥با وكاف ىذا الذي ذكرتو ىو مراد النووي بقولو 
مشّب إٔب أف ترؾ اإلحراـ من  وفيما مرّ  (ٔٔ)/وكبلمو ىنا "،وفيو نظر" :عقبو

ود إليو وال إٔب وأف ال ينوي الع ،ا٤بيقات حراـ لكن بشرط أف يكوف مريدا للنسك

                                 
 .(ٓٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٛٔٙ/ٕ(، الوسيط )ٕٕٔ/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٔ)

 .(ٚٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٔٚ/ٗا٢باوي الكبّب ) :( ينظرٕ)

  .من )ظ( )ـ( زيادة القوسْب ( ما بْبٖ)

 /ب/ـ[.ٜٛهناية ] (ٗ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (٘)
 /أ/ح[.ٕٖٓهناية ] (ٙ)
 .(ٕٛٓ/ٚ(، اجملموع )٘ٔٔ/ٗالبياف ) :( ينظرٚ)

 .( ُب )ظ(: "٩با"ٛ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "يؤكده"ٜ)

 .( ُب )ظ(: "ألنو"ٓٔ)

 . /ب/ظ[ٖٙٔهناية ]( ٔٔ)
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مثل مسافتو من ميقات آخر فحينئذ يلزمو العود إليو ٧برما أو ليحـر منو ولو ماشيا 
ولو مع بعد ا٤بسافة على األوجو ألنو قضاء ٤با تعدى فيو فهو كقضاء  (ٔ)إف قدر

وانقطاع  وخوؼ طريقٍ  ويأٍب بَبكو إال لعذر كضيق وقتٍ  ،/ب[ ا٢بج الفاسدٖ٘ٔ]
رط أف ٰبـر تلك شوإف كاف معذورا  ،أحـر وٓب يعد لزمو دـ( ٖ)، فإفةرفق (ٕ)عن

السنة بعد اجملاوزة با٢بج ٖببلؼ العمرة فإنو إذا كاف قاصدا ٥با اشَبط إحرامو هبا 
جهة ا٢بـر فإف كانت ٲبينا أو  وأف يكوف إٔب (ٗ)ولو بعد تلك السنة ألهنا ال تنافت

اجملاوزة كاف العود قاطعا حرمت مشاال وأحـر من مثل ميقاتو أو أبعد جاز وحيث 
 .(٘)ٜبها وعليو ٰبمل قوؿ ٝبع متقدمْب أنو يرفعهاإل

وشرط احملاملي ُب ذلك كوف اجملاوزة بنية العود وليس بصحيح وإف زعم  
ولو أحـر  (ٙ)األسنوي أنو البد منو ألنو مع ىذه النية ال إٍب كما تقرر حٌب يرتفع

 .يها ا٢بج ففي لزـو الدـ وجهافبالعمرة من ا٤بيقات ٍبّ ٤با جاوزه أدخل عل
والذي يتجو أنو إف طرأ لو قصد اإلدخاؿ بعد ٦باوزة ا٤بيقات ٓب يلزمو دـ  

إساءة وإف كاف قاصدا لو عند ا٤بيقات أٍب ولزمو دـ إلساءتو ( ٚ)إذ ال تقصّب فبل
وإ٭با  ،لكن ال إٍب ،حينئذ وٯبب الدـ باجملاوزة ولو مع سهو أو جهل (ٛ)بَبكو

                                 
 .( ُب )ظ(: "نذر"ٔ)

 .)ـ(: "من" ( ُبٕ)

 .( ُب )ظ(: "وإف"ٖ)

 .( ُب )ظ(: "تتافت"ٗ)
(، أسُب ٕٙٓ/ٚ(، اجملموع )ٜٕٓ/ٗ(، هناية ا٤بطلب )ٖٖٚ/ٔا٤بهذب ) :( ينظر٘)

 .(ٕٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٙٗ/ٔا٤بطالب )

 .(ٕٕٙ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٔٛ/ٕالغرر البهية ) :( ينظرٙ)

 .( ُب )ـ(: "تبل"ٚ)

 ..كو لو"( ُب )ظ( زيادة: "تر ٛ)
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فإف كاف بعد شروعو  نسكفعل  قبلوالقارف إف كاف ) (ٔ)بعود ا٤بتمتعيسقط الدـ 
استبلـ ( ٕ)/أ[ أو مندوب كطواؼ القدـو ال مقدمتو منُٗ٘ٔب نسك واجب ]

إٔب  (قارن)ال بعود ( و، )(ٖ)بإحراـ ناقص النسكٓب يسقط عنو الدـ لتأدي  ا٢بجر
قات آخر، ولو دوف ميقاتو فبل يتقرر الدـ بل يسقط ميقاتو أو مثل مسافتو أو مي

بعرفة كما  ((٘)/قبل وقوف)بعد دخو٥با قارنا، وكاف  (من مكة)عوده ( ٗ)إف كاف(
 .(ٙ)ف ال يزوؿ بالعود، ٖببلؼ التمتع ٩بنوعار ُب ا٤بتمتع، والفرؽ بأف اسم القِ 

 أف وٗبا قررتو خبلؼ ما دؿ عليو صيغة علم أف القارف وا٤بتمتع سياف ُب]
العود إ٭با ينفعهما قبل بنسك ونية الوقوؼ وكذا طواؼ الوداع ا٤بسنوف عند ا٣بروج 

وأفهم تعبّبه  (ٚ)[لعرفة وا٤ببيت ٗبُب ليلة التاسع كما يشملو قو٥بم السابق أو مندوب
غّبه بيـو عرفة أنو لو عاد بعد ا٤بضي إٔب عرفة وقبل وصو٥با أو  ؼ دوف تعبّببالوقو 

سقط، وىو كذلك، وبالتقرر ال يعود إٔب آخره أنو وجب ٍب بعده وقبل الزواؿ 
واألمر  (ٛ)لكن قضية كبلـ الشيخْب أنو ٓب ٯبب أصبل ،سقط، وبو صرح ُب شرحو

 .(ٓٔ)دـ التمتع والقراف بالعود إٔب ا٤بيقات بشرطو من زيادتو( ٜ)سهل وأفاده بسقوط
                                 

 ( ُب )ـ(: ٔ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "من ٫بو"ٕ)

 .(ٜٖ٘/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظرٖ)

  .)ظ( منقط اسما بْب القوسْب ( ٗ)

 .[/ـ/أٜٓهناية ] (٘)

 .(ٚٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٓ٘ٔ/ٚفتح العزيز )، (ٗٛٔ/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٙ)

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ٚ)

 .(ٚٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٓ٘ٔ/ٚفتح العزيز ) :ينظر (ٛ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "سقوط"ٜ)

 .(،ٜٖ٘/ٔإخبلص الناوي )، (ٗٛٔ/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٓٔ)
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ما ( رًا خالفيأج)ُب تأدية النسكْب  الواجب بسبب ا٤بخالفة( ولزم الدم)
ف استؤجر لئلفراد فقرف أو ٛبتع وٓب يعد ُب التمتع إٔب أأمر بو ُب عقد اإلجارة ك

وال إلحراـ العمرة  ،ا٤بيقات أو للقراف فتمتع أو أفرد وٓب يعد إلحراـ ا٢بج ُب األؤب
عليو؛ ألنو زاد خّبا وال دـ أيضا على ا٤بستأجر  وإال فبل دـ ،ُب الثانية إٔب ا٤بيقات
/ب[ فقرف، وٓب يعدد األفعاؿ كما ٗ٘ٔأو للتمتع ] (ٕ)/بو( ٔ)ألنو ٓب يفعل ما أمره

ترؾ شيئا ( ٗ))أو(، (ٖ)ألنو زاد خّبا ؛فرد وٓب يعد إٔب ا٤بيقات وإال فبل دـأيأٌب أو 
اإلحراـ من دويرة أىلو أو ( ٘)ا أمر بو منمن واجب استؤجر عليو كالرمي أو شيئا ٩بّ 

وإف أمره بو ا٤بستأجر أو  ،من ٧برمات اإلحراـ( أو أتى بحرام)من شواؿ أو ماشيا 
إحرامو من غّب ميقات ( ٚ)[أمر لو باإلحراـ]وقياس ما يأٌب ُب  (ٙ)شرطو عليو

 .(ٛ)ا٤بستأجر أنو لو شرط ذلك ُب اإلجارة فسدت )فيستحق أجرة ا٤بثل(
لتعينو بالشرط أو ؛ (ٓٔ))منو( (ٜ)/عليو اإلحراـوجب ( أو جاوز ميقاتا)

بالشرع ببل إحراـ منو وإف أحـر ٩با بعده ومثلو ما لو استؤجر للحج فأحـر من 

                                 
 .( ُب )ـ(: "أمر"ٔ)

 /ب/ح[.ٕٖٓهناية ] (ٕ)
 (ٖٖٔ/ٚ(، اجملموع )ٖٙ/ٚفتح العزيز )ينظر: ( ٖ)

 .( ُب )ظ(: "و"ٗ)

 .( زيادة ُب )ظ(: "من ٫بو"٘)

 .(ٗ٘ٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖ٘/ٔإخبلص النبلوي ) :ينظر (ٙ)

  .من )ظ( )ـ( زيادة( ما بْب القوسْب ٚ)

 .( سقط من )ـ(ٛ)
 . /أ/ظ[ٖٚٔهناية ]( ٜ)
  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)
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 .نفسو ٍب ٤با فرغ منها أحـر با٢بج من مكة عن ا٤بستأجر (ٔ)ا٤بيقات بعمرة عن
منو ( ٖ)إذا ٓب يعد للميقات ٧برما أو ٰبـر (ٕ)و٧بل اقتضاء اجملاوزة للدـ )ما(

( ٗ)عن ا٤بستأجر وذلك إلساءتو با٤بخالفة وبارتكاب احملظور ُب غّب مسمى األوؿ

إذا أمره بالقراف فتمتع وإف كاف ا٤بأمور ( ٙ)[فيما]األخّبين وأما فيهما فؤلنو ( ٘))و(
الدـ أيضا مسمى بَبؾ اإلحراـ با٢بج من ا٤بيقات مع كونو مأمور  (ٛ)مقتضى (ٚ)بو/

توفر ( ٜ)وفيما إذا أمره بالتمتع فقرف وٓب يعدد األفعاؿ فربح ،وباإلحراـ بالنسكْب من
/أ[، وإف ٓب يعد ٘٘ٔبطوافْب وسعيْب ] (ٓٔ)تكررىا ٖببلؼ ما إذا عددىا بأف يأٌب

إذا ا٤بأمور بو  (ٔٔ)اإٔب ا٤بيقات خبلفا ٤با زعمو األسنوي وتبعو الشارح ألنو زاد خّب 
هبما معا منو؛ وألف ُب سقوط  فقط من ا٤بيقات وقد أحـر (ٕٔ)[بعمرة]اإلحراـ 

وما ىنا ال خبلؼ ُب سقوطو عن األجّب لكن إف ٓب يعد  ،الدـ يعود القارف خبلفا
للميقات لـز ا٤بستأجر دـ ألف ما شرطو يقتضيو وإ٭با ٯبب عليو عند ا٤بخالفة ُب  

                                 
 .(ُب )ـ(: "ىن"ٔ)

  .( سقط ُب )ظ( )ـ(ٕ)

(ٖ"  .( ُب )ـ(: "٧بـر

 .( ُب )ـ(: "األؤب"ٗ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(٘)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْب ( ما بْبٙ)

  .[/ـ/بٜٓ( هناية ]ٚ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "يقتضي"ٛ)
 ..( ُب )ظ( )ـ(: "ربح"ٜ)
 .( ُب )ظ( )ـ(: "أتى"ٓٔ)

 .(ٖٓٙ/ٔ(، إخبلص الناوي )٘٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) (،ٕٙ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٔٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٕٔ)
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وإال فيأٌب أما إذا ٓب ٱبالف أصبل فالدـ  ،كيفية األداء أف كانت اإلجارة ُب الذمة
من األجرة ا٤بسماة بْب أجرة ( تفاوت حطّ ) يلـز األجّب( وكذا) (ٔ)مستأجره على

عليو ٤بخالفتو ُب أداء نسك وُب ( ٕ)مثل ما أتى بو ٨بالفا وأجر مثل ما استؤجره
 سٍ بْ لُ كَ ( اهأت)من ٧برمات اإلحراـ ( لحرام)شيء من األجرة  طّ ح( ال)ميقات 

لعمل ا٤بستأجر عليو ٖببلؼ ترؾ ألنو ٓب ينقص شيء من ا ؛فبل يلزمو ،بٍ وتطيّ 
الختبلؼ  طّ وجب عليو من ا٢ب( ٗ)وال ٯبرب الدـ )ٗبا( ،(ٖ)ومبيتٍ  كرميٍ   ،مأمور

 .اآلدمي والتفاوت ٢بقّ ، وجهتهما؛ ألف الدـ ٢بق اهلل تعأب
كسهولة   ،أو صفةً ( ٘)اً[قدر ( ]المسافةُ  حسبتُ ) طّ ُب مسألة ا٢ب( و)

٤بعرفة قدر التفاوت احملطوط من  ؛قصدوصعوبة من بلد اإلجارة ]إٔب بلوغ ا٤ب
ففيما إذا أمر بإفراد فتمتع وٓب  ،ألف األجرة ُب مقابلة العمل والسّب ٝبيعا ؛ا٤بسمى

لو فرض أف  ،/ب[ ٧برما أو ليحـر منو كما علم ٩با مرّ ٘٘ٔ] (ٙ)يعد )إٔب ا٤بيقات(
إحرامها من  الٍب أحرمها من ا٤بيقات أجرهتا مائة والٍب (ٚ) ا٢بجة من بلد اإلجارة[

وفيما إذا أحـر من غّب ا٤بيقات ينظر بْب أجر  (ٛ)مكة تسعوف حط ُعشر ا٤بسمى
 (ٓٔ)إحرامها من ذلك ا٤بوضع وٰبسب (ٜ)حجة إحرامها من ا٤بيقات وأخرى

                                 
 .(ٜٖ٘/ٔ( إخبلص الناوي )ٔ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "استؤجر"ٕ)

 .(ٜٖ٘/ٔ(، إخبلص الناوي )ٗ٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٖ)

 .( ُب )ظ(: "ما"ٗ)

 ."ر(: "قدح، ـ) األصل و ( ُب٘)
 .( ُب )ـ(: "للميقات"ٙ)

  .( سقط ُب )ظ(ٚ)

 .(ٖٔٛ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٓٙ/ٔ( إخبلص الناوي )ٛ)

 .: "وأخرى كاف"( زيادة ُب )ظ(ٜ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "ٯبب"ٓٔ)
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التفاوت وٗبا تقرر ىنا وُب بعض ما يأٌب يعلم أف العدوؿ عن ا١بهة ا٤بأمور هبا إٔب 
عن ا٤بستأجر وإ٭با ٓب ٛبنع ا٤بخالفة تناوؿ اإلذف لو   النسكغّبىا ال يقدح ُب وقوع 

كما ُب ٨بالفة الوكيل موكلو ألف ٨بالفة ا٤بستأجر ُب ذلك كمخالفة الشرع فيما ال 
ٙبصيلو لغرض أف ٱبرج و  (ٔ)/لنفسو بل هلل تعأب النسكيفسد هبا؛ ألنو ال ٰبصل 

 .(ٕ)دة البلزمة لو باإلجارة إ٭با يعد من االنتفاعات األخرويةهو عن العنفس
وىي ا٤بتعلقة ((ٗ)نانفسخت إجارة عيْ ) (ٖ)إذا خالف أجرب ُب كيفية( و)

استأجرتك لتحج عِب أو عن مورثي ىذه السنة فإف زاد  :بعْب األجّب كأف يقوؿ
فإهنا ال تتعلق بعينو كما لزمت ذمتك  (٘)جارة الذمةبنفسك كاف تأكيدا ٖببلؼ إ

 (ٙ)/ٙبصيل ا٢بج عِب أو عن مورثي ووجو عدـ انفساخها أنو ٯبوز فيها تأخّب
ٍب انفساخها  (ٛ)ٰبتمل ُب إجارة العْب (ٚ)العمل عن الوقت ا٤بعْب وٰبتمل فيها ماال

( إن)يادتو ثبلث صور أفادىا بقولو من ز  (ٜ)/وىو ُب( في عمرة)ما إ/أ[، ٙ٘ٔ]
( عأو تمتّ )ُب األؤب ( ل بقراندَ بْ أَ )فخالف بأف  استؤجر لقراف أو ٛبتع إجارة عْب
                                 

 /أ/ـ[.ٜٔهناية ] (ٔ)
 .(٘ٙ/ٚ(، فتح العزيز )٘٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) ينظر:(ٕ)

 .زيادة ُب )ظ( )ـ(: "كيفية أداء" (ٖ)

 تقعو  ا٤بنفعة استيفاء قبل العْب بتلف العقد وينفسخ هبا ا٢بق ىي الٍب يتعلق :إجارة عْب (ٗ)
 (.ٜ٘ٔ/ٕ) ا٤بالكي الفقة ُب ينظر: التلقْب .احملاسبة

 الفقة ُب ومؤجلة. ينظر: التلقْب حالة فتجوز الذمة، ُب ىي الٍب تكوف :إجارة ذمة (٘)
 (.ٜ٘ٔ/ٕ) ا٤بالكي

 /أ/ح[.ٕٖٔهناية ] (ٙ)
 .( ُب )ظ( )ـ(: "ما ٓب"ٚ)

 .(ٕ٘ٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٓٔ/ٚجملموع )(، اٜٗ/ٚفتح العزيز )ينظر: ( ٛ)

 . /ب/ظ[ٖٚٔهناية ]( ٜ)
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( عابإفراد تمتّ )٨بالف بأف أبدؿ  ، أو استؤجر لئلفراد إجارة عْباً(إفراد)ُب الثانية 
 ،ْبيوقتها فإنو أخرىا عن وقتها ُب الصورتْب األوللوقوع العمرة ُب الكل ُب غّب 

وإيقاع العمل ُب إجارة العْب ُب غّب وقتو ا٤بعْب لو  ،وقدمها على وقتها ُب الثالثة
ٖببلؼ ما إذا كانت إجارة  ،لغٌو، فتقع العمرة لؤلجّب وٰبط من األجرة ما ٱبصها

 وللحج ْْب ي األولف عاد إٔب ا٤بيقات للعمرة ُب الصورتْْب لكن إ ،ة فإنو ال انفساخذمّ 
 .ألنو زاد خّباً وإف ٓب يعد فعليو دـ ؛ُب الثالثة فبل شيء عليو

وكأف ا٤بصنف وأصلو تركا التفصيل  ،(ٔ)وا٢بط ٕبسب التفاوت كما مر
الذي ذكروه ُب الصورة األخّبة ٤با يعلم ٩با يذكره فيو وذلك أهنم قالوا لو استأجره 

وقد أمر بتأخّب العمرة انفسخت اإلجارة فيها  ئلفراد فتمتع فإف كانت إجارة عْبل
 ،عنو يعد فراغ ا٢بج فبل انفساخ (ٖ)، نعم أف أتى هبا(ٕ)لوقوعها ُب غّب وقتها

فتعبّبىم باالنفساخ فيها ٧بموؿ على االنفساخ ظاىرا أو على االنفساخ ُب العمرة 
 .قدمهاالٍب 

/ب[ فيما لو أبدؿ بإفراد ٙ٘ٔيأٌب عنو ] (ٗ)ٍب ما ذكر قيده ُب اجملموع ٗبا
ٓب تفسخ لكن إف ٓب يعد للميقات لزمو  قرانا وإف أمر بتقدٲبها أو كانت إجارة ذمة

راد ُب اإلف (ٙ)وا٢بط وقو٥بم وأمر بتقدٲبها فيو تسمح ألف تقدٲبها ال يأتى (٘)الدـ
ذكره الزركشي ٍب قاؿ فليؤؿ أمره بتقدٲبها على أشهر ا٢بج أي ليكوف ذلك إفرادا 

                                 
 .(ٖٓٙ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٗ٘ٗ/ٔسُب ا٤بطالب )أ :( ينظرٔ)

 .(ٖٔٛ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٓٙ/ٔ( إخبلص الناوي )ٕ)

 .( ُب )ظ(: "بو"ٖ)

 .( ُب )ـ(: "٩با"ٗ)

 .(٘٘ٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٔ/ٚاجملموع ) :( ينظر٘)

 .ـ(: "ال يتأتى"( ُب )ٙ)
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لزـو  (ٕ)/(ٔ)على وجو ويكوف صورهتا أف يأٌب هبا األجّب ُب أشهر ا٢بج ليتصور
ُب صورة أفادىا بقولو من زيادتو إف استأجره  وىو( في حج)أما ( و، )(ٖ)الدـ

لوقوعو  ؛فيقع ا٢بج لؤلجّب( أبدل بقران تمتعا أنػػػػػػ )عْب فخالف ب( ٗ)للقراف إجارة
فبل فسخ ٍب  إجارة ذمة (٘)ُب غّب وقتو ا٤بعْب فيحط ما ٱبصو من األجرة فإف كاف

إف عاد إٔب ا٤بيقات للحج فبل شيء عليو وال على ا٤بستأجر وإف ٓب يعد حط 
 .(ٙ)التفاوت

وىو ُب صورة أيضا ذكرىا بقولو من  ،والعمرةأي ُب ا٢بج ( فيهما)ا أمّ (و)
فتقع  (ل بإفراد قرانادَ أبْ  أفػػػػػ)فخالف ب ،ف استأجره لئلفراد إجارة عْْب إ (ٚ)زيادتو

العمرة لؤلجّب لوقوعها ُب غّب وقتها ويتبعهما ا٢بج كما لو استأجره للحج وحده 
ا مر أوائل باب ا٢بج من أف نسكي القراف ال فقرف ونوى نفسو أو ا٤بستأجر ٤ب

وظاىره ىذا  (ٛ)الٙباد اإِلحراـ وال ٲبكن صرؼ مآب يأمر بو ا٤بستأجر إليو ؛يفَبقاف
/أ[ ٚ٘ٔأنو ال فرؽ بْب أف يكوف األجّب حج عن نفسو أـ ال فبل يقاؿ ينبغي ]

فراد أنو لو حج عن نفسو يقع ا٢بج للمستأجر إلتيانو با٢بج الذي ىو مقتضى اإل

                                 

  .( ُب )ـ(: "لتصور"ٔ)

 /ب/ـ[.ٜٔهناية ] (ٕ)
 .(٘٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٖ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "إجارة للقراف"ٗ)

 .( ُب )ظ(: "كانت"، وُب )ـ(: "كانت من"٘)

 .(ٓٙ/ٚ(، فتح العزيز )ٖٖٔ/ٚ( اجملموع )ٙ)

 .(ٜٖ٘/ٔ( إخبلص الناوي )ٚ)

 .(ٜٖٛ/ٚ(، البياف )٘٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٛ)
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هبا من ٓب يأذف فيها ال يصح فيصح ا٢بج  (ٕ)إذا نوى( ٔ)وضمو إليو للعمرة
للمستأجر ووجو اندفاعو أنو يلـز من عدـ وقوع العمرة للمستأجر وقوعها لؤلجّب 

قاؿ  (ٖ)واإلحراـ الواحد ال ٲبكن وقوع بعضو لشخص وبعضو آلخر كما صرحوا بو
اف احملجوج عنو حيا فإف كاف ميتا وقعا ُب اجملموع و٧بل وقوعهما لؤلجّب ما إذا ك

ويعتمر من غّب وصية وال  (ٙ)/ٯبوز أف ٰبج عنو األجنيب (٘)ببل خبلؼ ال (ٗ)عنو
 .إذف وارث ببل خبلؼ، كما يقضي دينو انتهى

وُب إجارة الذمة يقعاف عن ا٤بستأجر وعلى األجّب حيث ٓب يعدد األفعاؿ 
على ا٤بَبوؾ ُب احملاؿ األربع كما علم وإدخاؿ الباء  (ٚ)الدـ وحط التفاوت كما مر

أنو لو أبدؿ بالتمتع قرانا ٓب  (ٜ)وظاىر كبلمو )كأصلو(، (ٛ)رتو ىو األصح٩با قرّ 
 :قضية كبلـ الشيخْب قاال( ٔٔ)ا٢باؿ فيو بْب إجارة الذمة والعْب )ىو(( ٓٔ)يفَبؽ

ج من ألنو زاد خّبا؛ ألنو أحـر بالنسكْب من ا٤بيقات وكاف مأمورا بأف ٰبـر با٢ب

                                 
 .( ُب )ـ( )ظ(: "العمرة"ٔ)

 .(ُب )ـ(: "فيها"ٕ)
 .( ُب )ـ(: "مرجوا بو"ٖ)

 ( ُب )ـ( )ظ(: "لو"ٗ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "ألنو"٘)

 . /أ/ظ[ٖٛٔهناية ]( ٙ)
 .(ٖٖٔ/ٚاجملموع ) :( ينظرٚ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "األفصح"ٛ)

  .( سقط ُب )ـ(ٜ)

 .( ُب )ظ(: "يفرقر"ٓٔ)

  .ُب )ظ( ( سقطٔٔ)
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ونازع فيو  (ٕ)فبل شيء عليو كذا أطلقاه كا٤بتوٕب (ٔ)/ف عدد األفعاؿإمكة ٍب 
الدـ ٩بنوع لتصريح ا٤باوردي والرويا٘ب بوجوبو وإف عدد  (ٖ)البلقيِب بأف انتفى

ٓب يسمى  (٘)على األجّب؛ ألنو (ٗ)//ب[ األفعاؿ ورد بأف مرادٮبا أنو ال دـٚ٘ٔ]
ما  (ٚ)على ا٤بستأجر إلذنو ُب موجبو وا٤براد بتعددٮبا (ٙ)با٤بخالفة بل زاد خّبا فالدـ

 (ٜ)ا٤بيقات خبلفا لؤلسنوي كما مر بتوجيهو (ٛ)مر ال تعدد ا٢بلق وال أف ٱبرج إٔب

وحيث لـز ا٤بستأجر فكاف معسرا كاف الصـو على األجّب ألف بعضو ٯبب أف 
 .يكوف ُب ا٢بج ومباشرة ىو األجّب

التتمة ىو كالعاجز عن الصـو  قاؿ الشيخاف كذا ُب التهذيب وُب
فيبقى الواجب ُب ذمتو، وٯبوز أف ٰبج عنو بالنفقة وىي قدر   :أي، (ٔٔ()ٓٔ)وا٥بدي

كفايتو واغتفرت ا١بهالة فيها للحاجة مع أنو ليس بإجارة وال جعالة خبلفا ٤بن 
قاؿ بكل منهما وإ٭با ىو تربع من ا١بانبْب ذاؾ بالعمل وىذا بالر زؽ كما ُب الر زؽ 

                                 
 /ب/ح[.ٕٖٔهناية ] (ٔ)
 .(٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٔ/ٚ(، اجملموع )ٖٙ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٕ)

 .( ُب )ظ(: "التقاء" ُب )ـ(: "انتفاء"ٖ)

 /أ/ـ[.ٕٜهناية ] (ٗ)
 .( ُب )ظ(: "وأنو"٘)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "بالدـ"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "بتعددىا" ُب )ـ(: "بعددىا"ٚ)

 .(: "من"( ُب )ـٛ)

 .( ُب )ظ(: "بتوجهو"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "ا٤بهدي"ٓٔ)

 .(ٛٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٔٔ)
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١بهالة العوض  ؛هبآب يصح (ٔ)ى اآلذاف و٫بوه، من القرب ومن ٍب لو استأجرهعل
ويشَبط ُب إجارة العْب أف ال يعْب غّب السنة ا٢باضرة فإف أطلق ٞبل عليها إف  

ا٤بعتربة وإف تقدر  (ٕ)كاف يصل إٔب مكة فيها وإال فاألؤب من سِب اإلمكاف ىي
ا٤بدة ( ٖ)لنحو مرض وإف تتسعاألجّب على الشروع ُب العمل ٖببلؼ العاجز 

/أ[ خروج ٛ٘ٔإلدراؾ ا٢بج وإف يقع العقد حاؿ ا٣بروج نعم ال يضر انتظار ]
أوؿ شواؿ لتمكن من اإلحراـ ُب ا٢باؿ  (ٗ)القافلة استئجار ٫بو ا٤بكي )للحج(

ولو يشرع األجّب ُب ا٢بج من عامو ، (ٙ)إٔب ذلك( ٘) ٖببلفو قبلها إذ ال حاجة )بو(
على  (ٚ)ولو لنحو ا٤بريض )و( ،ة وُب إجارة الذمة ٯبوز االستئجارانفسخت اإلجار 

فإف عجلو زاد خّبا وإف أطلق ٞبل على ا٢باضرة فيطل إف ضاؽ الوقت  ،ا٤بستقبل
على ا٤بعتمد كما نقلو الشيخاف  وقولو ألزمت ذمتك لتحج بنفسك إجارة عْب

 .اه أيضاً ُب اإلجارة بطبلهنا وأقرّ  وإف نقبل ،(ٜ)وأقراه (ٛ))ىنا(
ا٢بج وواجباتو  أركافويشَبط أف يبينا اإلفراد أو التمتع أو القراف ومعرفتهما 

ألهنا  ؛ٰبط التفاوت ٤با فوتو منها ،وكذا سنتو كما اقتضاه قوؿ ا٤باوردي وغّبه

                                 
 .( ُب )ـ(: "استأجر"ٔ)

 .( ُب )ـ(: "ففي"ٕ)
 .( ُب )ـ(: "اسع"ٖ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٗ)

  .( سقط ُب )ـ(٘)

 .(ٕٓٔ/ٚ(، اجملموع )ٓ٘-ٜٗ/ٚ(، ينظر فتح العزيز )ٕ٘ٗ/ٔأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٙ)

  .( سقط ُب )ـ(ٚ)

  .( سقط ُب )ـ(ٛ)

 .(ٜٕ٘/ٕ(، ينظر: روضة الطالبْب )ٓ٘/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٜ)
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ع، ُب البي( ٔ)ود عليها إال أف يكوف دخو٥با تبًعا، فيغتفر ا١بهل هبا، كا١بهلقمع
وقوؿ ابن عبد السبلـ ال  (ٕ)لكّن ا١بهل ٍَب  إ٭با اغتفر ألنو ضروري ٖببلفو ىنا

النية لتعلق اإلجارة  (ٖ)ٰبصل للمحجوج عنو من األعماؿ القلبية كا٣بشوع )إال(
عنو  (٘)االستئجار لذلك ا٤بعجز (ٗ)/باألركاف والواجبات والسنن بل ال يصح

ب: يصلي ركعٍب الطواؼ ببلده عن نفسو ٖببلؼ السنن، نعم، ا٤بعضو  (ٙ))غالبا(
/ب[ من فوه  ٛ٘ٔالتساع وقتهما وهبذا انتظر ُب قوؿ بعضهم ا٤بفهـو ... ]

ب ٯبوال  ،(ٚ)[وما ذكر ُب ا٤بعضوب مر ما يرده]كبلمهم عدـ اشَباط معرفتها 
االطبلؽ ٰبمل على  (ٛ)/ألنو عند ؛ذكر ا٤بيقات وإف كاف ُب الطريق ميقاتاف

و ولو العدوؿ إٔب غّبه إف كاف مثلو أو أطوؿ ال أقرب على ميقات احملجوج عن
من غّب ميقات ا٤بستأجر كمكة  (ٓٔ)استأجر أفاقي ٫بو مكي ليحـر (ٜ)ا٤بعتمد فلو

وال نظر إٔب كوف اآلٌب  ،للتمتع والقراف لزمو دـ( ٔٔ)فسد العقد ومن ٍب لو استأجره

                                 
 .( ُب )ظ( )ـ(: "ا٢بمل"ٔ)

(، ينظر: أسُب ا٤بطالب ٜٕ٘/ٕ(، روضة الطالبْب )ٜٕٙ/ٗا٢باوي الكبّب ) :( ينظرٕ)
 (.ٕٕٕ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕ٘ٗ/ٔ)

 ."و" ( ُب )ـ(:ٖ)

 /ب/ـ[.ٕٜهناية ] (ٗ)
 ( ُب )ـ( )ظ(: "للمعجز"٘)

 .( طمس ُب )ظ( ٙ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْبما بْب  (ٚ)

 . /ب/ظ[ٖٛٔهناية ]( ٛ)
 .( ُب )ظ(: "ولوٜ)

(ٔٓ"  .( ُب )ـ(: "للحـر

 .( ُب )ظ(: "استأجر"ٔٔ)
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عِب  (ٖ)من حج :وبضولو قاؿ مع (ٕ)األسنوي عن احملب الطربي (ٔ)بو مكيا نقلو
فإف  ،لو ةأو أوؿ من ٰبج عِب فلو مائة درىم استحقها من حج عنو ألنو جعال

أحـر اثناف مرتبا استحق األوؿ أو معا أو جهل السابق وقع ٥بما وال شيء ٥بما إذ 
ال مرجح ألحدٮبا واألوجو أنو لو علم سبق أحدٮبا ٍب نسي )وقف األمر إٔب 

فإف كاف العوض ٦بهوال كمن حج عِب فلو ثوب  (ٗ) ا(البياف أف رجي وإال وقع ٥بم
وٱبرب  ،ٍبأ لو ة الشروع عما عّْب ذمّ  (ٚ)[أجّب] (ٙ)ولو أجر (٘)وجب أجرة ا٤بثل

فإف استؤجر ٗباؿ ا٤بيت عمل الوارث  ،باالستئجار عن ا٤بيت (ٛ)وب وا٤بتطوعضا٤بع
قد أجر وب و عضفإف مات ا٤بستأجر ا٤ب ،ضمنإاّل ُب الفسخ وعدمو با٤بصلحة و 

/أ[؛ ٜ٘ٔفيو ] (ٓٔ)وإف توزر (ٜ)األجّب ٓب يكن لوارثو الفسخ كما ُب الروضة وغّبىا

                                 
 .( ُب )ـ(: "ونقلو"ٔ)

 .(ٕٚٛ/ٕلبهية )حاشية العبادي على الغرر ا :( ينظرٕ)

 .( ُب )ظ(: "ٰبج"ٖ)
( ُب )ـ( زيادة: "أخذت منو األجرة ووقفت األجرة إٔب البياف إف رجي، وإال ٓب يؤخذ منو ٗ)

وُب  /أ/ح[ٕٕٖ] ٖببلؼ ما يأٌب قبيل اختيار النكاح حصلويتأتى ىنا ا٤ب ،شيء
 الطبلؽ فتأملو"

(، اجملموع ٔ٘/ٚلعزيز )(، فتح اٜٙ٘/ٕ(، الوسيط )ٜٖٛ/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظر٘)
 .(ٕ٘ٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٕٔ/ٚ)

 .( ُب )ـ(: "أخر"ٙ)

 ."ا(: "أجّب )ظ ( ُبٚ)

 .( ُب )ـ(: "ا٤بطوع"ٛ)

 .(ٜٕٚ/ٕروضة الطالبْب ) :( ينظرٜ)

 .( ُب )ـ(: "نوزع"ٓٔ)
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ومر أف ٝباع األجّب قبل  ،(ٔ)رة ٖببلؼ الرد بالعيبجإذ ال مّباث ُب ىذه األ
وينقلب فيها وُب إجارة  ،وينفسخ بو إجارة العْب فقط ،(ٕ)التحلل األوؿ مفسد

موع وعليو القضاء والكفارة وا٤بضي ُب فاسده الذمة ٤بطيع ا٤بعضوب كما ُب اجمل
وعلى أجّب الذمة أف يأٌب بعد القضاء عن نفسو ٕبج آخر للمستأجر ُب عاـ آخر 

ٍب إف كانت إجارة الذمة عن معضوب أو  (ٗ)ولو ُب ذلك العاـ( ٖ)أو يستنيب
متطوع عن ميت ٯبرب ا٤بستأجر ُب الفسخ وعدمو وإف كانت من ماؿ ا٤بيت عمل 

 .كما مر (٘)/ةبا٤بصلح
صرفو لو إٔب نفسو بومر أيضا أنو ال ينصرؼ حج أجّب بعد اإلحراـ 

ال  النسكوموت حاج ولو عن غّبه وٙبللو الحصار ُب أثناء  (ٙ)فيستحق ا٤بسمى
قبل التحللْب أـ ال كما  (ٚ)يبطل ثوابو وليس ألحد البناء على ما فعلو سواء أمات

ٍب إف كاف أجّب عْب انفسخت أو ذمة استأجر ورثتو  (ٛ)صنف ُب اآلذافقدمو ا٤ب
إف كاف ميتا أو ىو إف كاف ٧بصرا من يستأنف ا٢بج من ذلك العاـ إف أمكن وإال 

 وال قبل (ٓٔ)حصار بعد ]اإلحراـ[إٗبوت أو  (ٜ)ٱبّب ا٤بستأجر كما مر وبانقسامها
                                 

 .(ٕٛٔ/ٚ( اجملموع )ٔ)

 .( ُب )ظ(: "مفسده"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "مستنيب"ٖ)

 .(ٖٗٔ/ٚاجملموع ) :( ينظرٗ)

 /أ/ـ[.ٖٜهناية ] (٘)
 .(ٖٙٗ/ٔ( إخبلص الناوي )ٙ)

 .( ُب )ـ(: "مات"ٚ)

 .(ٕٗٙ/ٕحاشية الشربيِب على الغرر البهية ) :( ينظرٛ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "وُب افساخها"ٜ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٓٔ)
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ستأجر وموتو بعد فراغ األركاف يستحق القسط من ابتداء السّب ويقع ما أتى بو للم
قسط البقية من ماؿ األجّب وٯبرب  (ٔ) وقبل ٛباـ األعماؿ ال يبطلها بل )ٰبط(

/ب[ الشيخاف عن التتمة عليو وصوب الزركشي قوؿ البغوي ٜ٘ٔ، قاؿ ](ٕ)بدـ
دـ التحلل من اإلحصار الواقع قبل ٛباـ األركاف  (ٖ)أنو على ا٤بستأجر ٤با ذكراه أف

لو مع عدـ إساءة األجّب، وٯبب أنو إذا حصر بعد  النسكجر لوقوع على ا٤بستأ
 (ٗ) ٛباـ األركاف عن بقية الواجبات كاف دـ جربىا على ا٤بستأجر كدـ اإلحصار

 .(٘)أيضا أنو إذا فات ولو بإحصار انقلب لؤلجّب وال شيء لو ومرّ 
 (ٙ)اأمّ  ،ٓب يصحّ  قرب النيب  ه لزيارةلو استأجر  :وُب اجملموع عن ا٤باوردي

 ؛قربه ةالوقوؼ عند قربه ومشاىد( ٜ)فإف كانت على )٦برد( ،عليها( ٛ)(ٚ)[١بعالة]
دخلو النيابة وال تألف الدعاء  ؛ألنو ال تدخلو النيابة أو على الدعاء عنده صحت

 .(ٓٔ)تضّر ا١بهالة بو
ز عن الدـ ُب ٧بل الذبح فيما ذكر من الفوات الواجب على من عج( ثم)

                                 
  .( سقط ُب )ظ(ٔ)

 (ٕٗٙ/ٕ) البهية شربيِب على الغرر(، حاشية الٖٓٙ/ٔالناوي ) إخبلص :( ينظرٕ)

 .( زيادة ُب )ظ( )ـ(: "من أف"ٖ)
 .(ٖٚٔ/ٚ(، اجملموع )ٖٚ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٗ)

 .(ٜٖٗ/ٕ) البهية (، الغررٖٚٔ/ٚاجملموع ) :( ينظر٘)

  .( سقط ُب )ظ(ٙ)

 .١بعالة"ا" )ظ( )ـ(( ُب ٚ)

 ا٢بدود ُب العلـو مقاليد ينظر: معجم .اإلجارة بطريق ال عمل على جعل التزاـ: ا١بعالة (ٛ)
 (.٘٘)ص والرسـو

  .( طمس ُب )ظ(ٜ)

 .(ٜٙ/ٔ(، ا٢باوي الكبّب )ٜٖٔ/ٚاجملموع ) :( ينظرٓٔ)
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كاإلحراـ من ا٤بيقات وا٤ببيت والرمي ( ٕ)التمتع والقراف وترؾ )الواجب(( ٔ))و(
الوداع بأف ٓب ٯبده ولو لغيبة مالو وإف وجد من يقرضو فيما يظهر   (ٖ)/وطواؼ

ره ا١بائز ف سفؤ ٜبن ا٤بثل أو بو واحتاج إليو ٤ب كالتيمم أو وجده يباع بأنو أكثر من
فبل  ،ٕبجّ ( إحرام)فورا وقتها الذي ٯبب إيقاعها فيو بْب ( صوم ثالثة)فيما يظهر 

( و) ،/أ[ كالصبلةٓٙٔة ]لآلية؛ وألنو عبادة بدنيّ  (ٗ)ٯبوز تقدٙب شيء منها عليو
فيحـر  ،ألهنا تصّب قضاء ؛(٘)/فبل ٯبوز تأخّبىا أو بعضها عنو( نحر)بْب يـو 

 .ألجل ذلك بو
ألف صـو عرفة لو خبلؼ االؤب أو قبل  ؛سادس وىو األؤبأما قبل ال

) وذلك لقولو  ؛يـو النحر وأياـ التشريق ولو لفاقد ا٥بدي( ٙ)السابع ومر حرمة )صـو
الذي ال ىدي  (ٚ)ا٤بتمتع و٤با صح من أمره  ؛تعأب}فصياـ ثبلثة أياـ ُب ا٢بج{

 .معو بذلك
 ؛إلحراـ قبل فجر السابعوال يلـز من إٯباد صومها فيو إٯباب التلبس با

ألف سبب الوجوب ال ٯبب ٙبصيلو وٯبوز أف ال ٰبج ُب العاـ بل الواجب أنو إذا 
 .(ٛ)أحـر بو والزمن يسعها أو بعضها صاـ فيو وإال صاـ بعده

                                 
 .( ُب )ظ(: "أو"ٔ)

  .( سقط ُب )ظ(ٕ)

 . /أ/ظ[ٜٖٔهناية ]( ٖ)
 .( ُب )ظ(: "عليها"ٗ)

 /ب/ـ[.ٖٜهناية ] (٘)
  .( سقط ُب )ظ( )ـ(ٙ)

 .(ُب )ـ(: "التمتع"ٚ)

(، مغِب احملتاج ٙٙٗ/ٔ( وما بعدىا، أسُب ا٤بطالب )ٕٚٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٛ)
 .(ٕٖٛ/ٖ(، هناية احملتاج )ٜٕٓ/ٕ)
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ٯبب اإلحراـ قبل السابع ٓب يرتضو الشيخاف بل حكياه  حملاملياوقوؿ 
 .(ٕ)/(ٔ)حكاية الوجوه الضعيفة

دفع استبعاد الشارح تضعيفو بأنو ال يبلئم إٯباب إيقاعها ُب ر ينوٗبا تقرّ 
وفارؽ اعتبار العدـ ىنا ٗبحل الذبح فقط اعتباره ُب  .وتأويلو ٗبا ال ٯبدي ،ا٢بج

 .مطلقا بأف ُب بدؿ الدـ تأقيتا بكونو ُب ا٢بّج، وىي ال تأقيت فيها (ٖ)الكفارة
] )ويندب للمؤسر  (٘)ارهٓب ٯبب انتظ (ٗ)ولو علم أنو ٯبده قبل فراغ ]الصـو

وإذا عصى  (ٚ)أف ٰبـر با٢بج يـو الَبوية وىو ثامن ا٢بجة لبلتباع (ٙ) با٥بدي(
/ب[ عقب أياـ التشريق وإف كاف ٓٙٔبتأخّب الثبلثة وجب عليو قضاؤىا ]

 .مسافرا كما قالو الشيخاف
 إيقاعها ألف ىذه تعّْب  ؛وإ٭با كاف السفر عذرًا ُب قضاء رمضاف ال ىنا

ال ٲبكن  ٍب صومها ُب ا٢بجّ  ،(ٛ)الغرباء وإف كانوا مسافرين  ا٢بج ُب حقّ بالنص ُب
 .ُب ترؾ ٫بو ا٤ببيت كما يأٌب

ٯبب عليو أيضا صـو  كما ٯبب صـو ثبلثة ُب ا٢بج على من مرّ (و) 

                                 
 .(ٙٛٔ/ٚ(، اجملموع )ٖٚٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٔ)

 /ب/ح[.ٕٕٖهناية ] (ٕ)
 .( ُب )ظ(: "الكفاية"ٖ)

 )ظ( )ح( )ـ(.زيادة من نسخة ( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٗ)

 (ٖٖٛ/ٕ(، ينظر: الغرر البهية )ٜٓٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظر٘)

 .( ُب )ـ(: "يسن"ٙ)

(، هناية احملتاج ٙٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٔٛٔ/ٚ(، اجملموع )ٜٓ/ٗالبياف ) :( ينظرٚ)
 (.ٜٕٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٖٛ/ٖ)

(، مغِب ٙٙٗ/ٔب )(، أسُب ا٤بطالٖٜٔ/ٚ(، اجملموع )ٜٚٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٛ)
 .(ٜٕٓ/ٕاحملتج )
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فبل ٯبوز لقولو ، ( ٔ)فاقي ال قبل الوصوؿ إليوآولو ٗبكة بأف توطنها (، سبعة بوطنو)
(جت حت خت) :تعأب

 ا٤بتمّتعْب الفاقدين للهدي من أمره  و٤با صحّ  ؛(ٕ)
 (٘)ف أحـر قبلألعارض ك إالّ ( ٗ)توإب صومها )وصـو الثبلثة( ويسنّ  ،(ٖ)بذلك

 .(ٚ()ٙ)السابع فيجب تواليها لضيق الوقت
أي بقدر ( بقدره)٥با ( قضاء)وجوبا ( قر  فُـ )ا أخر الثبلثة إٔب وطنو إذ( و)

وىو أربعة أياـ العيد والتشريق ومدة السّب إٔب وطنو على العادة  ،التفريق ُب األداء
ألهنا تعلقت بالوقت وقد فات ؛ (ٜ)/وإ٭با ٓب ٯبب نظّب ذلك ُب الصبلة، (ٛ)الغالبة

ولو صاـ  ،أفعاؿ الصبلة (ٔٔ)َبتيبك (ٓٔ)اففك ،وىذا بالفعل وىو اإلحراـ والرجوع

                                 
(، ٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٚ(، فتح العزيز )ٔٙٔ/ٛ(، ٨بتصر ا٤بز٘ب )ٕٚٓ/ٕاألـ ) :ينظر (ٔ)

 .(ٙٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٜٔ/ٚاجملموع )

 (.ٜٙٔ) يةاآل البقرة،( سورة ٕ)

( برقم ٚٙٔ/ٕأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب من ساؽ البدف معو ) (ٖ)
وجوب الدـ على ا٤بتمتع، وأنو إذا مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب (، و ٜٔٙٔ)

 (.ٕٕٚٔ( برقم )ٜٔٓ/ٕ) عدمو لزمو صـو ثبلثة أياـ ُب ا٢بج وسبعة إذا رجع إٔب أىلو

  .( سقط ُب )ظ(ٗ)

 .قبيل""( ُب )ـ(: ٘)

 .ُب )ظ(: "وصـو الثبلثة" ( زيادةٙ)
 (.ٙٛٔ/ٚ(، اجملموع )ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٚ)

(، إخبلص ٙٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٛٛٔ/ٚ(، اجملموع )ٕٛٔ/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٛ)
 .(ٖٓٙ/ٔالناوي )

 /أ/ـ[.ٜٗهناية ] (ٜ)
 .( ُب )ظ(: "وكاف"ٓٔ)

 .َبتيب"ال(: "األصل و )ح( ُب ٔٔ)
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 .(ٔ)عشرة والء حصلت الثبلث فقط
ُب السفر، )ٍب إذا  (ٗ))جاز لو صومها( (ٖ)الثبلثة (ٕ)واألوجو أنو لو )أخر(

وإذا عصى بتأخّب الثبلثة إٔب الوطن  (ٚ)بذلك ا٤بقدار( ٙ)أخر السبعة( ٘)وصل(
صل من كبلـ ا٤بصنف أف دـ وقد ٙب ،(ٜ)/أ[ دوف السبعةٔٙٔ] (ٛ)وجب الفور هبا

وترؾ اإلحراـ من  ،والفوات ،والقراف ،التمتع :التمتع واجب ُب ٜبانية أشياء
)ويراد عليها ٨بالفة ( ٓٔ)،وطواؼ الوادع ،والرمي ،ومُب ،ومبيت مزدلفة ،ا٤بيقات

و من نسي ما أحـر ُب ٫ب سواء ا٤بشي وغّبه ففوتو وما مرّ  النسكمنذور التزمو ُب 
أو ركعٍب الطواؼ رعاية ٤بن قاؿ  ،ومن ترؾ ا١بمع بْب الليل والنهار ُب عرفة ،بو

وتقدير لتقدير  ،وأنو دـ ترتيب العتبار العجز فيو، (ٔٔ)بالوجوب ُب الصورتْب(
 .الصـو ووقوع السبعة ُب الوطن ظاىر ُب الكل

                                 
، ٖٛٔ/ٚ( فتح العزيز )ٙٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٓٙ/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظرٔ)

 .(ٖٗٛ/ٕ)بهية ال(، الغرر ٙٛٔ

 .( ُب )ـ(: "صاـ"ٕ)

 .( زيادة ُب )ظ(: "فقط"ٖ)

  .( سقط ُب )ـ(ٗ)

  .( سقط ُب )ـ(٘)

 .( زيادة ُب )ـ(: "السبعة بعد وصولو"ٙ)

 .(ٜٚٔ/ٚ(، فتح العزيز )ٖٜٔ/ٚاجملموع ) :( ينظرٚ)

 .( ُب )ـ(: "فيها"ٛ)

 .(ٙٙٗ/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٙٛٔ/ٚاجملموع )ينظر: ( ٜ)

(، ا٢باوي الكبّب ٖٓ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔٙ/ٔإخبلص الناوي )ينظر: ( ٓٔ)
(ٗ/ٕٗٚ). 

  .زيادة ُب )ـ( ( ُب )ظ(: "فيما"،ٔٔ)
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ُب األربعة األوؿ لكنو ُب ( ٕ)[إال]( ٔ)روأما وقوع الثبلثة ُب ا٢بج فبل يتصوّ 
القضاء كما مر وأما األربعة األخّبة فبل ٯبب فيها إال  (ٖ)/الثالث يكوف ُب حجة

بعد يـو عرفة أو النحر فيجب بعد مضي أياـ التشريق كما أشار إليو البارزي 
 .وقت اإلمكاف بعد الوجوب( ٗ)وعللو بأف

كمن   (ٙ)ح خبلفولكن ٕبث الشار  (٘)وقد يؤخذ منو أنو ٯبب الفورية فيو
أيضا أنو إذا أخرىا إٔب وطنو ال ٯبب التفريق  وٕبثترؾ صـو الثبلثة ُب ا٢بج لعذر 

بينها وبْب السبعة بقدر يـو النحر وأياـ التشريق ولو تردد ُب أنو ىل ٯبب الفصل 
بينهما بيـو أو ٗبدة السفر واألوجو )أنو ٯبب بيـو إف قلنا بأف وجوهبا ليس فوريا 

 .(ٚ) مدة السّب(وإال فبقدر 
  ،من حيث اإلحراـ أصالة وإف جاز ٢باجة (حرامفعل )( في)ٯبب ( و)

٨بيط،  للنسك كسَب ولبس (غير مفسدكما يعلم من كبلمو ُب ٧برمات اإلحراـ )
التحرٙب ٨بتار عآب ب( ٛ)عمد من (كوطء/ب[ وقلم ودىن )ؤٙٔب وحلق ]وتطيّ 

 (ٓٔ)(ءوط)ويتعدد الدـ بتعدده فبل فرؽ حينئذ بْب ، (ٜ)وقع بعد الوطء ا٤بفسد

                                 
 .( ُب )ـ( زيادة: "وال يتأتى"ٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٕ)

 . /ب/ظ[ٜٖٔهناية ]( ٖ)
 .( ُب )ـ( )ظ(: "بأنو"ٗ)

 .(ٕٖٛ/ٕالغرر البهية )حاشية العبادي على  :( ينظر٘)

 ا٤برجع السابق، الصفحة نفسها. :( ينظرٙ)

 .( ُب )ـ(: "الثا٘ب ألنو خوطب هبا من حْب فعل موجبها وإف قلنا بعدـ الفورية"ٚ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "من غّب"ٛ)

  .( سقط ُب )ظ(ٜ)

 .( ُب )ـ(: "بوطء"ٓٔ)
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وكعمد مقدمات ٝباع واستمناء بيد إف أنزؿ دـ ٚبيّب وتقدير  ،(ٔ)وما فوؽ( ثان)
 .٦بزئة ُب األضحية كما يأٌب وىو )شاة(

 ثبلثة أصع من (ٗ)/(ٖ)للفقراء (ٕ)/من ا٤بساكْب الشاملْب( أو إطعام ستة)
خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ  ،(ٚ)( منهاصاع (ٙ)مسكين نصف كلّ ) الفطرة (٘))طعاـ(

 (ٓٔ) )تقريبا( (ٜ)والصاع أربعة أمداد وىي قدحاف (ٛ)أصلو من جواز التفاضل بينهم

ُب  ٤با صحّ  ؛(ٖٔ()ٕٔ) )على ذلك(( ثالثة) (ٔٔ)أياـ (صوم أو)بالكيل ا٤بصري 

                                 
 .( ُب )ـ(: "وما فوقو"ٔ)

 /ب/ـ[.ٜٗهناية ] (ٕ)
 .ُب )ظ(: "٤با مر"( زيادة ٖ)

 /أ/ح[.ٖٕٖهناية ] (ٗ)
  .( سقط ُب )ظ(٘)

  .غّب واضحة ُب )ظ(قولو: "كل مسكْب نصف" ( ٙ)

 (، أسُبٖٗٛ/ٕ) البهية الغرر (،ٖٛٙ-ٖٚٙ/ٚ(، اجملموع )ٜٙ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٚ)
 .(ٖٔٙ/ٔ(، إخبلص الناوي )ٕٖ٘/ٔ) ا٤بطالب

 .(٢ٕ٘ٛباوي الصغّب ص)ينظر: ا( ٛ)

معجم لغة  أقداح، إناء يشرب فيو ا٤باء و٫بوه. عو:ٝب ،ح: بفتح القاؼ والداؿالقد  (ٜ)
 (.ٖٛ٘)الفقهاء 

  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)

  .ة ُب )ظ(حغّب واضقولو: "صـو أياـ" ( ٔٔ)

  .( سقط ُب )ظ(ٕٔ)

(، إخبلص الناوي ٖٔ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٛ/ٖا٢باوي الكبّب ) :ينظر (ٖٔ)
(ٔ/ٖٙٔ). 
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 .(ٕ)ُب العلم يو الباقي ٔبامع الَبفو مع االستهبلؾوقيس عل (ٔ)ا٢بلق
دـ ترتيب وتعديل   (ٖ)فإنو ،دـ ا١بماع ا٤بفسد( غير مفسد)وخرج بقولو 

ألف الواجب فيو  ؛(ٙ)وإف استثناه أصلو ،(٘)أيضا (ٗ)وٓب يستثن الصيد ،موكما قدّ 
ٗبجرده ال  (ٛ)ـ فيو إذ وضع اليدالكبل (ٚ)ليس من حيث الفعل احملـر )الذي(

بل من حيث التلف وليس كبلمنا  ،ألنو لو أرسلو سليما ٓب يضمنو ،يقتضي جزاء
تراب ا٢بـر وصيد ا٤بدينة  (ٓٔ)ونقل ،الشجر (ٜ)فيو مع أنو قدمو ومن ٍب ٓب يستثنيا

حـر من حيث اإلحراـ إال أنو ٤با  (ٔٔ) ألف الفعل )وإف( ؛ووج وال يرد عقد النكاح
، فعد كبل فعل وا٢برمة إ٭با ىي من حيث (ٕٔ)/أ[ كاف فاسدا ٓب يعتد بوٕٙٔ]

الفاسدة أصالة وإف زادت بتعاطي ىذا الفرد ٖبصوصو للنص  (ٖٔ)تعاطي )العقود(

                                 
قاؿ: نعم، قاؿ: احلق رأسك  ؿ لكعب بن عجرة أيؤذيك ىواـ رأسك( روي أف النيب قأ)

 وانسك نسيك أو صم ثبلثة أياـ أو أطعم ثبلثة آصع ستة مساكْب.

 .(ٖٓ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٚ/ٛ(، فتح العزيز )ٓٔٚ/ٕالوسيط ) :( ينظرٕ)

 .(ُب )ظ(: "وإنو"ٖ)

 .د"( ُب )ظ(: "ا٤بصيٗ)

 .(ٖٔٙ/ٔإخبلص الناوي ) :( ينظر٘)

 .(ٕٛ٘ا٢باوي الصغّب ص) :( ينظرٙ)

  .( طمس ُب )ـ(ٚ)

 .( ُب )ظ(: "لليد"ٛ)

 .( ُب )ظ(: "يستثِب"ٜ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "ونقل ٫بو"ٓٔ)

  .( طمس ُب )ظ(ٔٔ)

(، ٕٕ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )ٓٗٗ/ٕ(، روضة الطالبْب )ٖٔ٘/ٚفتح العزيز ) :( ينظرٕٔ)
 (ٖٛٓ/ٕتاج )مغِب احمل

 .( طمس ُب )ظ(ٖٔ)
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تقدير وىو ُب أربعة: دـ ترتيب و  ءأف الدما وقد ٙبرر من ٦بموع كبلموعليو 
التمتع وما بعده، ودـ ترتيب وتعديل وىو دـ  (ٔ) الثمانية السابقة )وما أ٢بق هبا(

ُب ٜبانية ا٢بلق وما معو  (ٕ)ا١بماع ا٤بفسد، ودـ اإلحصار، ودـ ٚبيّب وتقدير، وىو
ومعُب  (ٖ)٩با ذكر آنفا، ودـ ٚبيّب وتعديل وىو دـ الصيد ودـ الشجر والنبات

جز عن الدـ ٍب اإلطعاـ وضده التخيّب ومعُب التعديل األمر الَبتيب اعتبار الع
األمداد وضده التقدير ألف  (ٗ)بالتقوٙب والعدوؿ إٔب طعاـ بقيمة الدـ أو صـو تعدد

 .يزيد وال ينقص (ٙ)بدال )ال(( ٘)الشارع قدر فيو للدـ
فعل منهي أو غّبٮبا لَبؾ مأمور أو  (ٛ)النسكُب ( ٚ)(وكل شاة وجبت)

حٌب الواجبة ُب  (ٜ)طبلؽُب سنها وصفتها ىي ا٤براد منها عند اإل( فشاة أضحية)
وأفهم كبلمو أف من ذبح عن  ،الشجرة وكذا بقرة الشجرة الكبّبة أو بدنتها كما مرّ 

شاة وجبت عليو بقرة أو بدنة كاف الواجب سبعها فلو أكل الباقي وأف لو ذبح 
/ب[ ُب إحداٮبا ٕٙٔلزمتو وأنو ٯبوز االشَباؾ ] (ٔٔ)شاةعن سبع  (ٓٔ)إحداٮبا

                                 
  .( زيادة ُب )ـ(ٔ)

 ..( ُب )ظ(: "وىي"ٕ)

(، ٗٚ-ٖٚ/ٛ(، فتح العزيز )ٜٓٚ/ٕ(، الوسيط )ٕٖ٘/ٗهناية ا٤بطلب )ينظر: ( ٖ)
 .(ٖٓ٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب )٘ٓ٘-ٗٓ٘/ٚاجملموع )

 .( ُب )ظ(: "بعّد"ٗ)

 .( ُب )ظ(: "الدـ"٘)

  .( سقط ُب )ـ(ٙ)

  .ظ(( غّب واضح ُب )ٚ)

 .إما" ( زيادة ُب )ـ(: "النسكٛ)

 (.ٖٔ٘/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٜ)

 .( ُب )ظ(: "أحدٮبا"ٓٔ)

 .(ُب )ـ(: "شياه"ٔٔ)
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كما سيصرح بو ُب األضحية وأنو ال ٯبوز  (ٔ)اللحم أو البيع/ ءوإف أراد أكثر الشركا
أو البقرة الواجبة ُب غّب صيد  (ٖ)/ىذا كلو ُب الشاة (ٕ)ٯبوز اشَباؾ اثنْب ُب شاتْب

ا٤برعي فيو ا٤بماثلة حٌب  من أف ٤با مرّ  ؛مثليّ ( ٗ)(لصيدُب أحدٮبا الواجب )( ال)
 (٘)وال ٯبزئ البدنة عن شاة وجبت فيو ،وُب ا٤بعيب معيب ،ٯبب ُب الصغّب صغّب

وقوؿ األسنوي غايتو أف يكوف كإخراج الكبّب عن الصغّب مردود باٙباد ا١بنس ٍب 
ال ىنا فهو كإخراج دنانّب عن دراىم ُب الزكاة، وىذا الضبط من زيادتو وغّبه ُب 

؛ ( ٙ)صر وأمشلخألف ىذا أ ؛إٔب وكل دـ وجب فكأضحية ال لصيد نسخة معتمدة
 .كما مرّ  (ٚ)لتناولو البقرة والبدنة وخرج با٤بثلى جزاء ا٢بماـ

أي دمها على النسخة األؤب والدماء الواجبة  شاة وجبتْ  كلّ ( اقرَ وتُـ )
 أو (ٓٔ)على النسخة الثانية سواء الواجبة بتعد (ٜ)أو غّبىا من الغنم (ٛ)من شاة

فيو إال ما لـز احملصر كما  اهبابوإف جرت أس ،دوف ا٢بل( (ٔٔ)حرملفي ا)غّبه، 
ىذا ا٤بنحر، وكل  :أشار إٔب موضع النحر من مُب، وقاؿ ٤با صّح أنو  ؛قدمو

                                 
  .[ /ـ/أٜ٘( هناية ]ٔ)

 .(ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٚ( اجملموع )ٕ)

 . /أ/ظ[ٕٖٓهناية ]( ٖ)
 .( غّب واضح ُب ظٗ)

 (ٖٓ٘/ٔا٤بطالب )(، أسُب ٔٓ٘/ٚاجملموع ) :( ينظر٘)

 .( ُب )ظ(: "وإف مشل"ٙ)

 .( ُب )ظ(: "جزء ا٢بماـ"ٚ)

 .( ُب )ظ(: "شياه"ٛ)
 .( ُب )ـ(: "النعم"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "التعد"ٓٔ)

 .ـ"احر : "اإلاألصل و)ح، ظ(( ُب ٔٔ)
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وكذا  ،وٯبب صرؼ ٢بمها وجلدىا إٔب مساكْب ا٢بـر خاصة ،(ٔ)فجاج مكة منحر
/أ[ وجب ٖٙٔا ]ولو ٓب ٯبد با٢بـر مستحق   ،وأقل ما ٯبزئ إٔب ثبلثة ،اإلطعاـ

وفارؽ  ،وال ٯبوز نقلو كمن نذر التصدؽ على فقراء بلد، (ٕ)إمساكو إٔب وجوده
ولو  ،ٖببلؼ ىذا (ٗ)بتخصيص البلد )هبا( (ٖ)/الزكاة بأنو ليس فيها نص صريح

بدلو ٢بما )أي بقدره كما ىو أو شرى  (٘)سرؽ ا٤بذبوح وجب إعادة اللحم
 .والتصدؽ بو (ٙ)ظاىر(

( بمنى أفضل)إراقة الدـ الواجب ٕبج ولو للتمتع ومثلو ىدي ا٢باج ( و)
]إال  ،خارجها( ٚ)أي من شأهنا ذلك وإف أمكن إيقاعو ،ؿلو أي األوّ ٙبلّ  ألهنا ٧بلّ 

 .(ٔٔ)لبلتباع (ٓٔ)، كما )ىو ظاىر((ٜ)األؤب إيقاعو )خارجها( (ٛ)[فّ أ

                                 
(، والطربا٘ب ُب ا٤بعجم الكبّب ٛٚٔ( برقم )ٖٜٖأخرجو مالك ُب ا٤بوطأ ص) (ٔ)

 (. ٖٙٚٔٔ( برقم )٘ٙٔ/ٔٔ)

وأخرج مسلم ٫بوه ُب صحيحو، ُب كتاب ا٢بج، باب ما جاء أف عرفة كلها موقف      
 (. ٕٛٔٔ( برقم )ٖٜٛ/ٕ)

(، أسُب ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٚ(، اجملموع )ٙٛ/ٛ(، فتح العزيز )ٖٗ٘/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٕ)
 .(ٕٖ٘/ٔأسُب ا٤بطالب )

 /أ/ح[.ٖٕٖهناية ] (ٖ)
  .( سقط ُب )ظ(ٗ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "الذبح"٘)

  .سقط ُب )ظ(( ٙ)

 .( ُب )ظ(: "إيقاتو"ٚ)

 ."االف(: "ح) ُب األصل و( ُب ٛ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "هبا"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "ىر"ٓٔ)

(، أسُب ٔٓ٘/ٚ(، اجملموع )٘ٛ/ٛ(، فتح العزيز )ٖٗ٘/ٗهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٔٔ)
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ومثلو ىدي ا٤بعتمر  ،منفردة( لعمرة)األفضل ُب إراقة الدـ الواجب  ((ٔ)و)
ألهنا ٧بل ٙبللها وال ٱبتص شيء من دماء ا٤بناسك بوقت، نعم، ا٥بدي ( المروة)

، وإال أخر عن أياـ التشريق ذٕبو قضاء إف كاف واجباً  ٚبتص بوقت األضحية، فإفْ 
 .فإف ذٕبو كاف ٢بما ،فات

وال  ،ا من النعم لبلتباعئأف يهدي شي (ٕ)سكويسن ٤بن قصد مكة لن
سنامها اليمُب  (٘)ٔبرح صفحة (ٗ)شعارىاإ فإف كاف بدنا سنّ  ،إال بالنذر (ٖ)ٯبب/

وىي مستقبلة القبلة ويلطخها ( ٙ)أو ما يقرب من ٧بلو ُب البقر على األوجو ٕبديدة
وليقلدىا نعلْب وأف يكوف ٥بما قيمة  ،أهنا ىدي لتجتنب( ٚ)بدمها عبلمة )على(

 ./ب[ٖٙٔالقرب وال يشعرىا لضعفها ] ِعراد الغنم ويقلّ  ،ليتصدؽ هبما
( عشرة الحجة)ىي  ا٤بذكورة ُب سورة ا٢بجّ ( المعلومات)األياـ ( و)

أيام )ا٤بذكورة ُب سورة البقرة ىي ( اتالمعدود)األياـ ( و)األوؿ على األصّح، 
، وىي الثبلثة بعد يـو النحر، رواٮبا البيهقي، بإسناد حسن، أو صحيح، (التشريق

للحرص عليها ٕبساهبا  (ٛ)و٠بيت األؤب ا٤بعلومات ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
                                 

 .(ٕٖ٘/ٔا٤بطالب )

  .( سقط ُب )ظ(ٔ)

 .( ُب )ظ(: "للنسك"ٕ)

 .[/ـ/بٜ٘هناية ] (ٖ)

٥با. ينظر:  عبلمة ذلك ليجعل السناـ جانيب أحد يشق البدف أف إشعار :إشعارىا (ٗ)
 (.ٕٕ٘) ا٤بقنع ألفاظ على ا٤بطلع

 (.ٕ٘ٗ) ا٤بقنع ألفاظ على جانبو. ينظر: ا٤بطلع شيء صفحة كل: صفحة (٘)

 .( ُب األصل: "ٙبديده"ٙ)

  . )ـ(( سقط ُبٚ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: با٤بعلومات"ٛ)
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 (ٖ)، و٠بيت أياـ(ٕ)معدودات لقّلتها( ٔ)ألجل أف الوقت ا٢بج ُب آخرىا والثانية 
فيها اللحم  (ٗ)شراؽ ليلها وهنارىا بنور القمر والشمس، أو ألهنا يشّرؽالتشريق إل
 (ٙ)وذكر كأصلو ىذين ىنا الختصاص غالب ا٤بناسك هبما أصو٥با (٘)ُب الشمس

 .(ٚ)با٤بعلومات وتوابعها با٤بعدودات
 (ٜ)لويتوسّ  (ٛ)وعنهم وختما هبا ىذا الباب تأّسيا بالشافعي وأصحابو  

أنبيائو  (ٔٔ)، وسائر- صلى اهلل عليو وسلم - و ٧بمدبنبيّ  (ٓٔ))إٔب اهلل سبحانو(
 رضي اهلل عنهم -( ٖٔ)، وأصحابو(ٕٔ)- صّلى اهلل عليهم وسّلم - ورسلو، ومبلئكتو

                                 

 .( ُب )ـ( زيادة: "وُب الثانية"ٔ)

أسُب ، (ٖٔٙ/ٔإخبلص الناوي ) ،(ٕٔٚ/ٕ(، الوسيط )ٜٛ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٕ)
 (، ٕٖ٘/ٔا٤بطالب )

 .ُب )ظ(: "بأياـ" (ٖ)
 (.ٙٚٔ/  ٓٔ) العرب ليجف. ينظر: لساف للشمس يظهر أي: يشّرؽ (ٗ)

(، ٛٔٗ/ٔ(، حاشية الرملي الكبّب على أسُب ا٤بطالب )ٜٗٔ/ٗ( ينظر ا٢باوي الكبّب )٘)
 .(ٕٗٚ/ٕمغِب احملتاج )

 .( ُب )ظ(: "أصو٥بما"ٙ)

 .(ٕٛ٘ا٢باوي الصغّب ص) :( ينظرٚ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "رضوانو اهلل عليو وعليهم"ٛ)

 .( ُب )ـ(: "نتوسل"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "إليو"ٓٔ)

 .)ـ(: "بسائر"( ُب ٔٔ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٕٔ)

 .( ُب )ـ(: "أخصائو" وُب )ظ(: "أخصاء"ٖٔ)
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وأف يصلح منا ما أفسدناه، وأف ٲبن علينا بقربو وأف يتحفنا  ،أف يدٙب لنا رضاه-
مع  (ٖ)نالّ ٰبوندامة وأف  (ٕ) )حسرة علينا( (ٔ)/عل أعمالناٯبأف ال و  ،بوٕبقائق حّ 

 .(ٙ)/(٘)فراديس الكرامة (ٗ)ُب )أعلى( ساداتنا

                                 
 . /ب/ظ[ٕٖٓهناية ]( ٔ)
 .( ُب )ـ(: "علينا حسرة"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "ٯبعلنا"ٖ)

 .( زيادة ُب )ظ( ٗ)

 وعونو ًب الربع األوؿ ٕبمد اهلل :-عفا اهلل عنو-قاؿ ا٤بؤلف  ،زيادة: "آمْب ُب )ـ( (٘)
و ومّنو، وا٢بمد هلل الذي ىدانا ٥بذا وما كّنا لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل، وحسن توفيق

وا٢بمد هلل أّواًل وآخراً، ظاىراً وباطناً، وا٢بمد هلل ٞبداً يواُب نعمو ويكافئ مزيده، يا ربنا 
لك ا٢بمد كما ينبغي ١ببلؿ وجهك وعظيم سلطانك، أسألك ٔببلؿ وجهك وعظيم 

استأثرت بو إال عن خواّص خلقك أف تصلي على  صفاتك، وبا٠بك األعظم الذي
٧بمد وعلى آؿ ٧بمد وأزواجو وذرّيّتو وأف تبارؾ على ٧بمد وعلى آؿ ٧بمد وأزواجو 
وذرّيّتو، كم صليت وباركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم، إّنك ٞبيد، وكما يليق 

. ُب ٝبيع /أ/ـ[ بعظيم ما ىم عندؾ، وكما ٙبّب وترضى لو، عدد معلوماتك، ...ٜٙ]
 .....وصلى اهلل على سيدنا ٧بمد وآلو وصحبو وسلم"ما اقَبفتو من الذنوب...

زيادة: "أمْب أمْب ًب ا١بزء األوؿ ٕبمد اهلل وعونو وحسن توفيقو ويليو ا١بزء  ُب )ظ(     
، [/ظ/أ٘ٙ] ما يقرأ من الثا٘ب وصلى اهلل وسلم تسلميا كثّباً دائماً إٔب يـو الدين" هناية

 قي اللوحة بياض.وُب با
من شرح اإلرشاد ُب الفقو، على مذىب اإلماـ ًب ا١بزء األوؿ  ،"أمْب أمْب وُب )ح(:     

على يد   -رٞبة اهلل عليو ورضوانو–اجملتهد، أيب عبد اهلل، ٧بمد بن إدريس الشافعي 
اهلل غفر –كاتبو، العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب، ٧بمد ابن الفقّب ٧بمد، ا٤بدعو أبا العريب 

لو ولوالديو، و٤بن طالع فيو ودعا لو با٤بغفرة، و١بميع ا٤بسلمْب. وكاف الفراغ منو يـو 
ىػ[، ٕٜٙ/ٚ/ٖٔاالثنْب ثالث عشر، شهر رجب سنة اثنتْب وستْب وتسعمائة ]

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلّي العظيم. وصلى اهلل على 
 بو وسلم. سيدنا ٧بمد وعلى آلو وصح

 /أ/ـ[.ٜٙهناية ] (ٙ)
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 (ٕ)(في البيع (ٔ)باب) 
عنو  فيشتق منو ٤بن صدر/أ[ ٗٙٔعلى قسم الشراء ] وىو اسم جنس، ويطلق

على أف  ،والشراء قبوؿ ذلك ،ملك بثمن على وجو ٨بصوص نقله: د  وحَ  ،لفظ البائع
(ہ ہ ہ) ومنو  ،(ٖ)لفظ كل يقع على اآلخر

وعلى العقد ا٤بركب من  ،(ٗ)
 .(ٙ)مقابلة شيء بشيء :لغة وىو ،(٘)وىذا ىو ا٤براد ُب الَبٝبة ،اإلٯباب والقبوؿ

الستفادة ملك  ؛بشرطو اآلٌب (ٛ()ٚ)عقد يتضمن مقابلة ماؿ ٗباؿ أو منفعة :وشرعاً 
بداؿ ا٤بتلفات لوجوهبا بغّب عقد على أنو أالعقد  (ٜ)دة فخرج بػ)ذكر(عْب أو منفعة مؤبّ 

لتضمن ألف ا٤بتلف ال ٲبلك ما أتلفو وبذكر ا ؛ليس فيها استفادة ملك عْب من ا١بانبْب
ألف عقده ال مقابلة ووجوب رد البدؿ حكم آخر  ؛للمقابلة ا٤بذكورة ٫بو ا٥ببة والقرض

٫بو ( ٓٔ)من أحكامو ومن ٍب ٓب ٯبب ذكره فيو وال بينو وبذكر ا٤باؿ من ا١بانبْب بيع
فيو ( ٕٔ)ألنو ؛مقابلة ماؿ ببضع والصلح عن دـ (ٔٔ))وألف فيها( ؛الكلب والنكاح وا٣بلع

وبينت  ،ودخل فيها بيع حق ا٤بمر و٫بوه ،وبا٤بنفعة ا٤بؤبدة اإلجارةمقابلة ماؿ بقود 
كما ،  (ٗٔ)الرافعي على أهنا تدخل ُب ا٤باؿ( ٖٔ)صرح ،بقوٕب أو منفعة جواز كوهنا ٜبنا

                                 
  .( طمس ُب )ـ(ٔ)

 .: "بسم اهلل الرٞبن الرحيم وبو نستعْب"قبل ىذا ( ُب )ـ(ٕ)

 .(ٕٖٚ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕ/ٕأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٖ)

 (.ٕٓ) يةاآل ،( سورة يوسفٗ)

 .(ٕٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕ/ٕأسُب ا٤بطالب ) :( ينظر٘)

 (.ٜٛٔٔ/ٖ(، الصحاح )ٕٖٚ/ٔ: معجم ا٤بقاييس ُب اللغة )( ينظرٙ)

 .( ُب )ـ(: "منفعتو"ٚ)

(، كفاية األخيار ٖ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٜٗٔ/ٜ(، اجملموع )ٜٛ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٛ)
(ٔ/ٕٖٕ). 

  .( سقط ُب )ـ(ٜ)

 .( ُب )ـ(: "يقع"ٓٔ)

 .(ُب )ـ(: "ألف فيهما"ٔٔ)

 .( ُب )ـ(: "ألف"ٕٔ)

 .زيادة ُب )ـ(: "وبو صرح"( ٖٔ)

 .(ٖٛٔ/ٛفتح العزيز )ينظر:  (ٗٔ)
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لكن ٦بازا مشتهرا ال حقيقة فبل ينافيو قو٥بم لو حلف  (ٕ()ٔ)صرح بو الشيخاف ُب الوصية
[ ولو أقر ٗباؿ ٓب يقبل تفسّبه هبا وقد يطلق /بٗٙٔال ماؿ لو ولو منفعة ٓب ٰبنث ]

أو ا٤بلك الناشي عن العقد كما ُب قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع  (ٖ)على االنقياد
  (٘)آيات واألصل فيو قبل اإلٝباع (ٗ)ال ٲبكن فسخو وإ٭با ا٤براد فسخ ما ترتب عليو

(ٹ ٹ ٹ)  :كقولو تعأب
 ،ال من اجململ ا٤ببْب   ،وىي من العاـ ا٤بخصوص ،(ٙ)

أي الكسب  سئل النيب ))وأخبار صحيحة كخرب  (ٚ)فيستدؿ هبا ُب مسائل ا٣ببلؼ
وأركانو   ،أي ال غش فيو وال خيانة (ٛ)((بيع مربور وكلّ  ،عمل الرجل بيده :فقاؿ ،أطيب

، (ٔٔ)الرافعي أهنا شروط (ٓٔ)واختاره ،(ٜ)ومعقود عليو صيغة وعاقد :ثبلثة كما ُب اجملموع
                                 

 ابن حدود ينظر: شرح .ا٤بوت بعد لغّبه أو تعأب هلل منفعة أو ماؿ من شيء إٯباب: الوصية (ٔ)
 (.ٖٗٔ/ٖ) العلماء (، دستورٕٛ٘)ص عرفة

 .(ٕٔٗ/ٜ(، اجملموع )ٕٖٗ/ٓٔفتح العزيز )، (ٓٔٗ/٘هناية ا٤بطلب ) :( ينظرٕ)

 .ـ(: "االنعقاد"( ُب )ٖ)
 .(ٓٔٔ/ٜهناية ا٤بطلب ) :( ينظرٗ)

 .(ٚ/٘(، البياف )٘/٘(، هناية ا٤بطلب )ٖ/٘ا٢باوي الكبّب ) :( ينظر٘)

 (.ٕ٘ٚالبقرة، اآلية: ) ( سورةٙ)

 .(ٛ/٘(، ا٢باوي الكبّب )ٖ/ٖ(، األـ )ٙٗٔ/ٜاجملموع ) :( ينظرٚ)

( ٕٓ٘/ٕٛ(، وأٞبد ُب مسنده )ٖٖٕٛٓ( برقم )ٗ٘٘/ٗابن أيب شيبة ُب مصّنفو ) ( أخرجوٛ)
(، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ٜٛٔٚ( برقم )ٚٗ/ٛ(، والطربا٘ب ُب األوسط )ٕ٘ٙٚٔبرقم )

وىذا خبلؼ ثالث على وائل بن داود إال أف الشيخْب ٓب " ( وقاؿ:ٕٓٙٔ( برقم )ٖٔ/ٕ)
 ".ٱبرجا عن ا٤بسعودي و٧بلو الصدؽ

 (.ٜٖٚٓٔ( برقم )ٕٖٗ/٘وأخرجو البيهقي ُب السنن الكربى )  
رواه أٞبد، والبزار، والطربا٘ب (: "ٕٛٓٙ( برقم )ٓٙ/ُٗب ٦بمع الزوائد ) -رٞبو اهلل–قاؿ ا٥بيثمي   

ُب الكبّب واألوسط، وفيو ا٤بسعودي، وىو ثقة، ولكنو اختلط، وبقية رجاؿ أٞبد رجاؿ 
 (.ٚٓٙ( برقم )ٜ٘ٔ/ٕ". وصححو األلبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة )الصحيح

 .(ٜٗٔ/ٜوع )( ينظر: اجملمٜ)

 .( ُب )ـ(: "اختار"ٓٔ)

 .(ٕ/ٕ)حاشية الرملي الكبّب (، ٜٛ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٔٔ)
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من  أنو ال بدّ  بناء على أف ا٤براد ٫بو الزماف وا٤بكاف (ٔ)وإ٭با ٓب يعقد ،واألوؿ أنسب
فإف أريد أنو ال  ،لعدـ اختصاصهما بالبيع ؛وجود الثبلثة لتدخل صورة البيع ُب الوجود

ألف ا٤براد  ؛كاف البيع فعبل ر البيع ٓب ٱبرج العاقد وا٤بعقود عليو إفتصوّ رىا ليُ من تصوّ  بدّ 
إما لدخولو  ، وجود صورتو عقبلللشيء منو ُب ما ال بدّ  :بالركن كما قاؿ ابن الصبلح

منو ُب وجود صورتو شرعا  فإنو ال بدّ  ؛فخرج الشرط ،أو اختصاصو بو (ٖ)حقيقتو (ٕ)ُب/
/أ[ ٓب يعدوٮبا ٘ٙٔكوهنم ] (٘)وال يرد ا٤بصلي وا٢باج ٤بنع ،(ٗ)٤با مرّ  ٫بو الزماف وا٤بكافو 

 .( ٚ)ذكرا ركنْب وإف ٓب يصرحوا بو (ٙ)ماأهنْب بل ظاىر سياقهما نرك
ا٤بتأخر وإف انتقاؿ ا٤بلك  ر اللفظآخوالذي يتجو أهنا تقارف  ،تووالنظر أوال ُب صحّ 

لزومو ٍب ُب حكمو قبل القبض ٍب ُب ألفاظ يطلق فيو ٍب ُب معاملة  (ٛ) يقارهنا ٍب )ُب(
وقد رتبها على ىذا الَبتيب فقاؿ مقدما للكبلـ على الصيغة  (ٜ)العبيد ٍب ُب التخالف

( البيع)ينعقد شرعا ( إنما)ف كاف األصل اىتماما هبا لوقوع ا٣ببلؼ فيها دوف العاقد وإ
( بإيجاب)منو ( ال الضمني)ُب غّب ما زاده بقولو  (ٓٔ) با٤بعُب اللغوي )خبلفا للشارح(

وىو ما دؿ على التمليك داللة ظاىرة وقبوؿ من ا٤بشَبي كما  ،من البائع ولو ىزال
 .(ٔٔ)يأٌب

                                 
 .( ُب )ـ(: "يعّد"ٔ)

  .[/ـ/أٜٚ( هناية ]ٕ)

 .( ُب )ـ(: "حقيقة"ٖ)

 .(ٕ/ٕحاشية الرملي الكبّب ) :( ينظرٗ)

 .( ُب )ـ(: "ألنا منع"٘)

 .( ُب )ـ(: "أهنما"ٙ)

 .(ٕ/ٕالكبّب ) حاشية الرميلي :( ينظرٚ)

  .( سقط ُب )ـ(ٛ)

 .( ُب )ـ(: "التحالف"ٜ)

  .( زيادة ُب )ـ(ٓٔ)

 .(ٚ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٜٖٓ/ٕفتح العزيز ) :( ينظرٔٔ)
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كما إذا قاؿ لغّبه اعتق   ،نو التماس العتق وجوابوتضمّ منو وىو ما  أما الضمِبّ 
بااللتماس ( ٔ)عبدؾ عِب على ألف فبل يعترب ُب صحتو صيغة ٩با يأٌب بل يكتفي

عِب على ألف ٔبامع أف كبل قربة أو  (ٕ)وا١بواب وىل يأٌب ُب غّب العتق كتصدؽ تدارؾ
ل كبلمهم وميْ ، (٘()ٗ)٦بمل الشارع إٔب العتق أكثر فبل يقاس غّبه بو كل (ٖ)ؼيفرؽ لتشوّ 

وال يضر اقتضاء كبلمو ىنا أنو ال يشَبط ُب ا٤بلتمس اختيار وعدـ  ،إٔب الثا٘ب أكثر
 .٩با سيذكره ُب بايب ا٢بجر والطبلؽ علميحجر؛ ألف اشَباط ذلك 

/ب[ ُب قولو اآلٌب، )وإ٭با يصح ُب ظاىر( اْب، لغّب ٘ٙٔومرجع الضمّب ]
وكذا  ،لثالث كما يأٌب ١بواز التماس عتق ا٤بعضوب واآلبقالضمِب أيضا بالنسبة للشرط ا

فقاؿ  (ٚ)ٗبا يدؿ على عدـ حصره فيما ذكره (ٙ)ٍب مثل لئلٯباب ،الضاؿ على األوجو
وذكر  ،ٗبعُب بعتك ذا بكذا (ٜ)ؾ(ــــــــشريت)أو  (ٛ)ؾ ذا بكذا أو ىو لك بكذا(ـــــكبعت)

نقوؿ ا٤بعتمد خبلفا للسبكي أو ىو ا٤ب (ٕٔ)من الصريح (ٔٔ) )ىو لك بكذا(، (ٓٔ)ىذه
كناية باحتمالو إدخالو ُب  (ٗٔ)وفارؽ أدخلتو ُب ملكك فإنو، (ٖٔ)ؾ ذا بكذا(ـــــملكت)

                                 
 .( ُب )ـ(: "يكفي فيو"ٔ)

 .( ُب )ـ(: "يدارؾ"ٕ)
 .( ُب )ـ(: "يتشوؼٖ)

 .( ُب )ـ(: "٧بتمل"ٗ)

(، ٖٚٛ/ٜ(، البياف )ٖ٘/ٙ(، الوسيط )٘٘ٗ/ٖٔ(، هناية ا٤بطلب )ٗٙٗ/ٕا٤بهذب )ينظر: ( ٘)
 .(ٔٚٔ/ٜاجملموع )

 .( ُب )ـ(: "اإلٯباب"ٙ)

 .( ُب )ـ(: "يذكره"ٚ)

  .( زيادة ُب )ـ(ٛ)

 .( ُب )ـ(: "أشريتك"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "ىذا"ٓٔ)

 .( سقط ُب )ـ(ٔٔ)
 .( ُب )ـ(: "الصرائح"ٕٔ)

 (ٕٖٗ/ٕاج )(، مغِب احملتٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٙٚ/ٖ( ينظر هناية احملتاج )ٖٔ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "ال فإنو"ٗٔ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

624 

وهبذا امتاز  ،(ٔ)كر العوض فإف نواه كاف كناية وإال فبلوشرط صراحتو ذِ  ،ملكو ا٢بسي
ية؛ ألف ة الصرايح وكاف سبب امتيازه بذلك أنو ليس من صرايح البيع الوضععلى بقيّ 

النية )نّية عند( عدـ ذكره، ٖببلؼ بقية الصيغ  (ٕ)سبب صراحتو ذكر العوض فأثرت
فإهنا صرايح وضعية لكن شرط تأثّبىا ذكر العوض معها كما يأٌب فذكره ليس شرطا 

ال يشعر  (ٖ)للصراحة بل للصحة واعَبض السبكي كونو كناية مع النية بأف لفظو/
لفظ خذه  (ٗ)و ويرد ٗبنع أنو ال يشعر بو مطلقا ومابالعوض وشرط الكناية اإلشعار ب

و٫بوه ٩با يأٌب كناية مع عدـ اشعاره بذلك وحده وإ٭با يشعر بو وبغّبه فكذا ىذا يشعر 
/أ[ ُب ٙٙٔواعَبضو غّبه بقاعدة ما كاف صرٰبا ُب بابو وىذا صريح ]، (ٙ()٘)بو وبغّبه

أف ىذا صريح ُب البابْب باعتبارين ا٥ببة ووجد نفاذا فيها وٯباب بأف القاعدة أغلبية وب
أنو مشَبؾ بْب البيع وا٥ببة ففي ذكر العوض أو  (ٚ)فليس ٩با صدقات القاعدة وا٢باصل

 .(ٛ)نيتو يكوف بيعا وُب غّب ذلك يكوف ىبة
 (ٜ)ٍب ظاىر ذكر اشَباط العوض ُب صراحة ٛبلكت أنو ال فرؽ بْب تقدمها وتأخرىا

و بأهنا عند التأخر ٙبتمل ا٥ببة أيضا فاحتيج عن اشَبيت منك ىذا بألف مثبل ويوج
لصارؼ وىو ذكر العوض أو نيتو وٓب يكتف بوقوعها بعد ذكره ألف داللة السياؽ ُب 
مثل ذلك ضعيفة عن صرفها عن وصفها األصلي وىو ا٥ببة ٖببلؼ ذكر الثمن أو نيتو 

 (ٔٔ)ي )وغّبه(ىذا مبيع منك أو أنا بائعو لك بكذا أو ٫بوٮبا كما قالو األسنو ( ٓٔ))و(

                                 
 .(ٜٖ٘/ٕحاشية الشربيِب على الغرر البهية ) :( ينظرٔ)

 .( ُب )ـ( زيادة: "فأثرت فيو"ٕ)

  ./ب[ من )ـ(ٜٚ( هناية ]ٖ)

 .( ُب )ـ(: "وبأف"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "ونظّبة"٘)

 .(ٔٚ٘/ٖ(، مغِب احملتاج )ٗ/ٕ( أسُب ا٤بطالب )ٜ/ٕنبلوي )لإخبلص ا :( ينظرٙ)

 .( ُب )ـ(: "فا٢باصل"ٚ)

 .(ٙٛ/ٗ(، مغِب احملتاج )ٗ/ٕأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٛ)

 .( ُب )ـ(: "تقدٲبها وتأخّبىا"ٜ)

 .( ُب )ـ(: "أو"ٓٔ)

  .( زيادة ُب )ـ(ٔٔ)
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 (ٕ)خبلفا البن عبد السبلـ أو وليتك أو أشركتك أو قارضتك (ٔ)ٕبثا قياسا على الطبلؽ

أو ثامنتك على ما ٕبثو الزركشي  (ٖ)أو عوضتك أو بادلتك أو صارفتك ُب التصرؼ
ُب ذلك على أنو صريح، وفيو نظر؛ إذ ال دليل  (ٗ)((أخذا من خرب ))ثامنو٘ب ٕبائطكم

وىو  (٘)متعلق بالكل كما تقرر( بكذا)مِب ذا ( أو اشتر)نعم ال يبعد أف يكوف كناية، 
من زيادتو نبو بو على أنو ال بد من ذكر الثمن و٧بلو كما تقتضيو عبارتو حيث بدا 

البائع بعتك  (ٚ)/ب[ فقاؿ بعِب ىذا بألف كفى قوؿٙٙٔا٤بشَبي ] أفإف بد (ٙ)البائع
إذا ٓب يعد ذكر ا٤بسمى  (ٓٔ)فإنو (ٜ) وفارؽ )النكاح( (ٛ)وإف ٓب يذكر الثمن وال نواه مثبل

ينعقد ٗبهر ا٤بثل كما نقلو األسنوي عن ٝبع بأنو يصح مع نفي ا٤بهر فإذا سكت عنو ٓب 
 .ٲبكن إٯبابو للجهل برضاه ٖببلؼ البيع

كما أفاده    نوى بو ٜبنا صح وإال فبل (ٔٔ)فإف ،علي كذا ولو قاؿ بعِب ىذا ولك
ومثلو بعتك وٕب عليك كذا وبعتك على أف ٕب عليك كذا أو على أف  ،(ٕٔ)كبلـ الرافعي

                                 
 .(ٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٗ/ٕ( مغِب احملتج )ٔ)

 .( ُب )ـ(: "عاوضتك"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "الصرؼ"ٖ)

باب: ىل تنبش قبور مشركي ا١باىلية،  صحيحو، ُب كتاب الصبلة، أخرجو البخاري ُب (ٗ)
(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٤بساجد ٕٛٗ( برقم )ٖٜ/ٔ) ويتخذ مكاهنا مساجد

( من ٕٗ٘( )ٖٖٚ/ٔ) باب ابتناء مسجد النيب صلى اهلل عليو وسلمومواضع الصبلة، 
 حديث أنس رضي اهلل عنو.

 .(ٖٛٚ-ٖٚٚ/ٖهناية احملتاج )(، ينظر ٕٖٚ/ٕ( مغِب احملتاج )٘)

 .(ٕٖٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜ/ٕإخبلص الناوي ) :( ينظرٙ)

 .( زيادة ُب )ـ(: "ُب قوؿ"ٚ)

 .(ٛٙٔ/ٜ(، اجملموع )ٔٓٔ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٛ)

 .( زيادة ُب )ـ(ٜ)

 .( ُب )ـ(: "بأنو"ٓٔ)

 . من بداية الباب إٔب ىنا بياض ُب )ظ(( ٔٔ)
 .(ٜٕٙ/ٓٔ( فتح العزيز )ٕٔ)
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 ءتعطيِب كذا ٖببلؼ بعتك ىذا على ألف مثبل فإنو ال ٰبتاج فيو لنية ذلك وخرج باشَبا
 (ٔ)الذي ىو استدعاء جاـز قائم مقاـ اإلٯباب لداللتو على الرضى ٫بو اشَبيت أو/

 (ٕ)الرغبة ٖببلفها فبل يكفي القبوؿ حٌب يقوؿ بعده بعت ةُب استبانتشَبي لظهورٮبا 
ألنو ال يفرؽ  (ٗ)العامي فتح التاء ُب ا٤بتكلم وضمها ُب ا٤بخاطب (ٖ)وظاىر أنو يغتفر ُب

لو قرف باإلٯباب أو القبوؿ حرؼ  (٘)بينهما ومثل ذلك إبداؿ الكاؼ ألفا و٫بوه )و(
أشهد ألف  (ٙ) صح وإ٭با تعْب ُب الشهادة )لفظ(استقباؿ كقولو أبيعك أو سأبيعك ٓب ي

 .كما علم (ٚ)ومن ٍب ٓب يكف مرادفها ،الغالب على لفظها التعبد
بأف يقوؿ  (ٛ) تعليق البائع ٗبشيئة ا٤بشَبي )أو عكسو الشراء(( مع)يصح ( و)
ت أو أردت أو رضيت أو ئ/أ[ منك ىذا إف شٚٙٔأو اشَبيت ]( إن شئت)بعتك 

 .(ٓٔ)لغة (ٜ)شئت[ل]٤بساواهتا  ؛أحببت على األوجو
واحملبة اصطبلح لبعض األصوليْب فبل  (ٔٔ)والفرؽ بْب ا٤بشيئة واإلرادة )والرضى(

العقد  (ٕٔ)ينظر إليو ىنا ال مع التأقيت مطلقا أو التعليق بغّبىا؛ ألف مشيئتو من ضرورة
لو وإف ٓب يعلق هبا ٖببلؼ غّبىا ومن ٍب صح بقولو إف كاف ملكي فقد بعتكو كما 

                                 
  .[/ـ/أٜٛ( هناية ]ٔ)

 .(ٜٙٔ/ٜ(، اجملموع )ٜٖٛ/ٕالغرر البهية ) :( ينظرٕ)

 .( ُب )ـ(: "من"ٖ)

 .( ُب )ـ(: "التخاطب"ٗ)

 ( سقط ُب )ـ( ٘)

 .( زيادة ُب )ـ( ٙ)

 .( ُب )ـ(: "مرادفو"ٚ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "الشراء أو عكسو"ٛ)

 ."سبب(: "لح) األصل وُب  (ٜ)

 (ٖٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٖٓ/ٕ) البهية الغررينظر:  (ٓٔ)

  .( سقط ُب )ظ(ٔٔ)

 .( ُب )ظ(: "صورة"ٕٔ)
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هبا  (ٔ)عكس وإ٭با صح قوؿ ا٤بوكل للوكيل إف كنت أمرتك بالشرى بعشرين فقد بعتكها
كما يعلم ٩با يأٌب ُب الوكالة و٧بل الصحة حيث ٓب يتقدـ لفظ ا٤بشَبي فلو   (ٕ)للضرورة

قاؿ: اشَبيت منك بكذا، فقاؿ: بعتك إف شئت، ٓب يصّح، وإف قاؿ بعده: اشَبيت أو 
جود شيء بعده وٓب يوجد، ويبعد ٞبل ا٤بشيئة على استدعاء قبلت القتضائو التعليق و 

القبوؿ فتعْب أهنا تعليق ٧بض وظاىر أنو ال فرؽ بْب إف شئت بعتك أو عكسو كما 
 .(ٖ)مشلو كبلمو

لو قاؿ إف شئت بعتك بطل قطعا ألف  :قاؿ (ٗ))وتبعو ُب اإلسعاد(، ٍب رأيت السبكي
أصلو ويرد ٗبنع ذلك بل مأخذىا ما مر من أف ال  (٘)مأخذ الصحة إف ا٤بعلق )ٗبا ٓب يبع(

وأي فرؽ بْب ىذا وقولو إف كاف  (ٙ)مشيئتو من ضرورة العقد وىو حاصل مع التقدـ والتأخر
كما أشار إليو شيخنا وكاإلٯباب ُب ذلك القبوؿ  (ٚ)/ب[ بعتكٚٙٔىذا ملكي فقد ]

يع من كل ٗبشيئة ويظهر أف بعتكما إف شئتما وعكسو تعليق ٧بض ألنو يتضمن تعليق الب
اآلخر وٰبتمل خبلفو وإف بعتك إف شئت بضم التاء باطل ألنو ال ضرورة إٔب ىذا التعليق 
وكذا إف شئت بضم التاء بعتك ألنو تعليق ٧بض وينبغي ُب العامي استفساره فإف تعذر 

 (ٛ)فالظاىر ا٢بكم بالبطبلف و٧بلو أيضا ما إذا قاؿ اشَبيت ال شئت فبل ينعقد بو قطعا/
٧بموؿ على أف ذلك كناية ولو قاؿ إف شاء  (ٕٔ()ٔٔ) )والنص على الصحة( (ٓٔ)اجملموع (ٜ)ُب

                                 
 .( ُب )ـ(: "بعتكهما"ٔ)

 .(ٖٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )٘ٙٗ/ٙالبياف ) :( ينظرٕ)

 .(ٖٖٔ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٖٓ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٜ/ٚهناية ا٤بطلب )ينظر: ( ٖ)

  . األصل وما أثبت من )ظ( )ـ(( ما بْب القوسْب سقط ُبٗ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ٛباـ البيع"٘)

 .(ٕٖٛ/ٖ(، هناية ا٤بطلب )ٖٖٔ/ٕ( مغِب احملتاج )ٙ)

 .( ُب )ـ(: "بعتكو"ٚ)
  .[ب/ـ/ٜٛ( هناية ]ٛ)

 .( زيادة ُب )ـ( )ظ(: "كما ُب"ٜ)

 .(ٓٚٔ/ٜاجملموع ) :( ينظرٓٔ)

  .( غّب واضح ُب )ـ(ٔٔ)

 (ٕٓٗ/ٙاألـ ) :( ينظرٕٔ)
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 .(ٕ)أطلق بطل أو التربؾ ٓب يبطل (ٔ)اهلل ونوى التعليق )أو(
 ،وسيأٌب أمثلتو ،داللة ظاىرة (ٗ)على التملك وىو ما دؿّ  ،ولو ىزال ((ٖ)وقبول)

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )  :وذلك لتتم الصيغة الداؿ على اشَباطها قولو تعأب

(ڃ
 ،والرضى أمر خفيّ  (ٚ)(()إ٭با البيع عن تراض): صح من قولو ( ٙ)و)ما(( ٘)

فبل ينعقد بيع ٫بو ا٤ببلمسة  ،وىو الصيغة ،فلم يصح إلناطة ا٢بكم بو فنيط بأمر ظاىر
االنعقاد بكل ما يعده  (ٓٔ)مْبكجمع متقدّ ( ٜ)اختار النووي (ٛ)٤بعاطاة )الٍب(اآلٌب وال با

/أ[ ٛٙٔ]( ٔٔ)وبعضهم ،الناس بيعا هبا عرفا إذا ٓب يثبت اشَباط لفظ فّبجع للعرؼ
فعلى ا٤بذىب ا٤بقبوض هبا كا٤بقبوض بالبيع الفاسد فيطالب   (ٕٔ)جوازىا باحملقرات خصّ 

                                 
 (ُب )ـ(: "وإف نوى"ٔ)

 .(ٜٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٕٓ/ٖالغرر البهية ):( ينظر ٕ)

  .( غّب واضح ُب )ـ(ٖ)

 .( ُب )ظ(: "التمليك"ٗ)

 (.ٜٕ) يةاآل النساء، ( سورة٘)

  .من )ظ( )ـ( زيادة ( ما أثبتٙ)
(، ٕ٘ٛٔ( برقم )ٖٚٚ/ٕأخرجو ابن ماجو ُب سننو، ُب كتاب التجارات، باب بيع ا٣بيار ) (ٚ)

( ٜٕ/ٙ(، والبيهقي ُب السنن الكربى )ٜٚٙٗ( برقم )ٖٓٗ/ٔٔوابن حباف ُب صحيحو )
 (، من حديث أيب سعيد ا٣بدري رضي اهلل عنو.٘ٚٓٔٔبرقم )

( برقم ٖٕٓ/ٕ(، وينظر: ٙبفة احملتاج )ٕ٘ٔ/٘وا٢بديث صححو األلبا٘ب ُب اإلرواء )  
 (.ٖٚٚ( برقم )ٚٔ/ٖ(، مصباح الزجاجة )٘ٚٔٔ)

 .( )ـ(: "لكن"( ُب )ظٛ)

 .(ٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٙٔ/ٜاجملموع ) :( ينظرٜ)

 .(ٖ/ٕا٤بتوٕب، والبغوي: ينظر: أسُب ا٤بطالب )ك( ٓٔ)

 .(ٖ/ٕ( كابن سريج والرويا٘ب، ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٔٔ)

 .(ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب ): ينظر (ٕٔ)
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 .(ٔ)تلف وٯبب الرد كل صاحبو بعْب ما دفعو أو بدلو إف

                                 

 .(ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب ): ينظر (ٔ)
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ما دفعو وىو متجو إف  (ٔ)للبائع أف يتملك ما قبضو إف ساوى :وقاؿ الغزإب
ىذا كلو ُب  ،ُب ذلك ا٤بشَبي (ٖ)/وكالبائع ،(ٕ)وجدت شروط الظفر اآلتية وإال فبل

لو بطيب النفس وعلّ  ،(٘()ٗ)أما ُب اآلخرة فبل مطالبة هبا كما قالو ابن أيب عصروف ،الدنيا
 .اختبلؼ العلماءو  ،هبا

وغّبه، وىو  (ٚ)أبو حامد( ٙ)[الشيخ]قاؿ ُب اجملموع وىذا ٰبتمل أف يريد بو ما قالو 
ُب الدنيا، وأراد ٗبا قالو الشيخ أبو  (ٜ)وإف ثبتت (ٛ)وٰبتمل أف ال مطالبة هبا ،الظاىر

 إف بقيا فإف تلفا سقطا عن (ٔٔ)[هبا]ٯبب الَباد فيما قبض " :(ٓٔ) حامد وغّبه )قو٥بم(

                                 
 .( ُب )ـ(: "يساوي"ٔ)

 .(ٖ/ٕا٤بطالب ) أسُب :( ينظرٕ)

 . /أ/ظ[، من ىذه اللوحة اختلف ترتيب نسخة الظاىريةٕٙٔهناية ]( ٖ)
 .(ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٗ)

عبد اهلل بن ٧بمد ىبة اهلل بن ا٤بطهر بن علي بن أيب عصروف  ،شرؼ الدين ،أبو سعد ىو: (٘)
وٕب قضاء سنجار ، أخذ عن أيب علي الفارقي وأسعد ا٤بيهِب، التميمي ا٤بوصلي ٍب الدمشقي

 ،كانت الفتوى بالديار ا٤بصرية بكبلمو قبل وصوؿ الرافعي الكبّب إليهاو  ،وحراف ٍب دمشق
توُب بدمشق ُب شهر رمضاف سنة  ،ومن أكرب تبلمذتو ُب الفقو فخر الدين ابن عساكر

 ىػ(.٘ٛ٘)
  (.ٕٚ/ٕ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ٙٔٚينظر: طبقات الشافعيْب ص)  

  ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل.( ما بْب ٙ)

و تفقّ  ة ُب زمانو بالعراؽ،، إماـ الشافعيّ ىو: أبو حامد، أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد اإلسفراييِب (ٚ)
 ،((تعليقة على ٨بتصر ا٤بز٘ب))ظر، لو اشتهر بالفقو وحسن النّ  ّي،اركبن ا٤برزباف، والدّ اعلى 

 ىػ(.ٙٓٗسنة ) -رٞبو اهلل– توُبّ  و))تعليقة ُب أصوؿ الفقو((، و))كتاب البستاف((
( وما بعدىا، ٖٜٔ/ٚٔسّب أعبلـ النببلء )(، ٖٖٚ/ٔ) حالبن الصبل طبقات الفقهاءينظر:      

 (.٘ٙ/ٕ، معجم ا٤بؤّلفْب )(ٔٙ/ٔ) ابن قاضي شهبةطبقات 

 .( ُب )ظ( )ـ(: "فيها"ٛ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ثبت"ٜ)

  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)

  ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل.ما بْب  (ٔٔ)
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وٯبري ذلك ُب كل عقد  "،(ٔ)وال مطالبة لواحد منهما على اآلخر ،ذمتها بالَباضي
 .فاسد

وٯبري خبلفها  ،فقد يطالب بو من ىذه ا٢بيثية ،تعاطي العقود الفاسدة حراـ ،نعم
فقا على ٜبن ومثمن من غّب إٯباب ُب سائر العقود وصورهتا كما ُب الذخائر أف يتّ 

ا أي كقولو أخذ وأعطى من غّب نية بيع بو كما أشار وقبوؿ وقد يوجد لفظ من أحدٮب
أف يعطيو شيئا ويأخذ  (ٕ)إليو ابن الصبلح وىذا ىو ٧بمل قوؿ النووي )ىي(

/ب[ منو شيئا ُب مقابلتو ببل لفظ ومع لفظ من أحدٮبا فقط فإذا ظهرت القرينة ٛٙٔ]
 .(ٖ) وظهر الرضى منهما كفى صرح بو ا٤بتوٕب وآخروف )انتهى(

شيئا وٓب يتلفظا ببيع بل  (٘)ما مر قولو أيضا أما إذا أخذ منا (ٗ) ى )ٞبلو(ويدؿ عل
َب يغفليحذر منو وال  ،كاف باطبل (ٚ)/(ٙ)(كثّبوف)نويا أخذه بثمنو ا٤بعتادة كما يفعلو 

قاؿ األذرعي وغّبه )وىو ما أفٌب بو البغوي وذكره ابن الصبلح  (ٛ) بكثرة فاعليو )انتهى(
حياء سامح ُب ذلك رفقا بالناس وإف كاف األوؿ ىو إب ُب اإللكن الغز  (ٜ) وغّبه(
تقدير الثمن ُب كل مرة ( ٕٔ)[مع]إف كاف  (ٔٔ)فعلم أّف االستمرار .انتهى ،(ٓٔ)القياس

                                 
 .(٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٜاجملموع )ينظر:  (ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

 .(٘ٙٔ/ٜموع )( اجملٖ)

 .( ُب )ـ( زيادة: "على ما"ٗ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "منو"٘)

  ُب )ـ(: )كثّب(.( ٙ)

  .[/ـ/أٜٜ( هناية ]ٚ)

  .( سقط ُب )ـ(ٛ)

  .( زيادة ُب )ظ(ٜ)

 (.ٙٙ/ٕ) الدين إحياء علـو :( ينظرٓٔ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "االستجرار"ٔٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ْب ا٤بعقوفت( ما بْب ٕٔ)
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 .قطعا على ما قالو النووي (ٔ)وإال كاف باطبل ،يأٌب فيو خبلؼ ا٤بعاطاة
ختلف لفظهما أو وإف ا( المعنى)اإلٯباب ُب ( وفق)ويشَبط ُب القبوؿ أف يكوف 
 .أتى أحدٮبا بصريح واآلخر بكناية

نعم، إف قاؿ ا٤بشَبي بعِب فقاؿ لو اشَب ٓب يصح ألف كبل منهما يطلب شيء غّب 
خالفو معُب كبعتك  (ٖ)فإف (ٕ)حاصل فبل ٯباب إال ٗبا يدؿ على ا٢بصوؿ كما ىو ظاىر

و أو عكسو أو فقبل بألف وٟبسمائة أو ٖبمسمائة أو حالة، فقبل ٗبؤجل (ٗ) [بألف]
ٗبكسرة أو  (ٚ)، فقبل(ٙ)ألكثر أو أقل أو بصحيحو( ٘)[ٗبؤجلو]مؤجلة لشهرين فقبل 

عكسو، أو بعتك ىذين العبدين بألف وأحدٮبا لغّبه، فقاؿ: قبلت عبدؾ بألف أو 
/أ[: اشَبيت منك ىذا العبد ٜٙٔىذه الثبلثة بألف فقبل واحدا بثلث األلف، وقاؿ ]

مع ىذه األمة هبا ٓب يصح للمخالفة، وكذا لو قاؿ بألف  ، فقاؿ: بعتك( ٛ))بألف(
فقاؿ قبلت نصفو ٖبمسمائة ونصفو ٖبمسمائة على ما أشعر بو كبلـ الرافعي وماؿ إليو 

، لكن أقّر ُب اجملموع ا٤بتوٕب على القوؿ بالصحة مع تسليمو استشكاؿ (ٜ)األسنوي
ة بتفصيل الثمن، ولو من الرافعي ٥با بأنو أوجب لو عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفق

الصحة من حيث النقل ( ٔٔ)و سلمألنّ  ؛للزركشي وغّبه خبلفاً  (ٓٔ)جانب واحد وال تناُب

                                 
 .ُب )ـ(: "باطل" (ٔ)

  .(ٜٙٔ/ٜاجملموع )، (ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٔٗ/٘ا٢باوي الكبّب ) ينظر: (ٕ)

 .( ُب )ـ(: "وإف"ٖ)

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ٗ)

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب  (٘)

 .( ُب )ظ(: "تصحيحو"ٙ)

 .( ُب )ظ(: فقيل"ٚ)

 .زيادة ُب )ظ( (ٛ)
 .(ٖٖٔ/ٕ(، مغُب احملتاج )ٕٜٖ/ٕ(، الغرر البهية )٘ٓٔ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٜ)

 .(ٓٚٔ/ٜاجملموع )، (ٕٕٔ/٘هناية ا٤بطلب )ينظر:  (ٓٔ)

 .( ُب )ظ(: "تسليم"ٔٔ)
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 .من حيث ا٤بعُب (ٔ)واالستشكاؿ
والذي يتجو ُب ذلك أنو إف نوى تفصيل ما أٝبلو البائع دوف تعدد العقد صح، 

رأيت ُب كبلـ الزركشي  وإف أطلق أو نوى تعدد العقد ٓب يصّح وعليو ٰبمل الكبلماف ٍب
الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن ٰبمل على ما إذا وقع التفصيل من  (ٕ)ما يؤيد ذلك فقو٥بم

جهة من تقدـ لفظو كبعتك ىذا نصفو ٖبمسمائة ونصفو ٖبمسمائة فيقوؿ قبلت أو 
 (ٗ)على اإلٯباب ا٤بفصل فوقع مفصبل (ٖ)قبلتو أو قبلتو بألف؛ ألف القبوؿ حينئذ مرتب

ما إذا أٝبل البائع أوال وفصل ا٤بشَبي؛ ألف أوجد ما يناُب اإلٝباؿ فلم ٲبكن أف ٖببلؼ 
يقاؿ أف قبولو وقع ٦بمبل ففصلنا فيو بْب أف يقصد تفصيل ذلك اجململ فيصح 

 (٘)//ب[ وال تتعدد الصفقة حينئذ وبْب أف يطلق أو يقصده لتفصيل تعددٜٙٔ]

ىو  (ٚ)ُب األؤب فؤلّف التفصيل من حيث/فيبطل إما ُب الثانية فواضح، وإما  (ٙ)العقد
أنو لو قاؿ بعتك ىذا  وقضية كبلمو خبلفا للشارح( ٛ) يناُب اإلٝباؿ )نواه أو أطلق(

بدرىم وىذه بدينار فقبل أحدٮبا أو بعتك ىذين بألف كل واحد ٖبمسمائة فقبل 
٭با ألف ذلك ُب حكم صفقتْب وىو متجو وُب بعتك سا٤با غا (ٜ)أحدٮبا صح ا٤بتوافق

من غاٖب ٖببلؼ بعتك سا٤با  (ٔٔ)[سا٤باً ]قبو٥بما هبا وإف ٓب يعرؼ  (ٓٔ)ىذين بألف صح

                                 
 .( ُب )ظ(: "األشكاؿ"ٔ)

 .( ُب )ظ(: "وقو٥بم"ٕ)

 .(ُب )ظ( )ـ(: "مَبتب"ٖ)

 .متصبًل""( ُب )ظ(: ٗ)

 . /ب/ظ[ٕٙٔاية ]هن( ٘)
(، هناية ٕٜٖ/ٕ(، الغرر البهية )ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٜ(، اجملموع )٘ٓٔ/ٛفتح العزيز )ينظر:  (ٙ)

 .(ٖٗٛ/ٖاحملتاج )

  .[/ـ/بٜٜ( هناية ]ٚ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٛ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "للتوافق"ٜ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "يصح"ٓٔ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٔٔ)
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بألف وغا٭با ٖبمسمائة ال بد من معرفتهما ويفرؽ بأف االقتصار على قبوؿ أحدٮبا ىنا 
أو تركهما  (ٔ)جائز فاشَبط أف يعرفهما حٌب يقبلهما أو أحدٮبا وٍب يتعْب قبو٥بما )معا(

وأنو ال فرؽ بْب تقدـ لفظ ا٤بشَبي وتأخره وىو   (ٗ()ٖ)معرفتهما (ٕ)ُب(معا فبل فائدة )
كذلك حٌب لو بدا ا٤بشَبي فقاؿ قبلت بيع ىذا بكذا صح على األوجو كما جـز بو 

بل أؤب وما اقتضاه كبلمهما ىنا وصرح بو اإلماـ   (٘)الشيخاف ُب نظّبه من النكاح
قبلت فقط كذا قيل وال ٱبلو عن نظر كالقفاؿ من عدـ الصحة ٧بموؿ على ما إذا قاؿ 

/أ[ فقط ظاىر جدا وإ٭با ملحظ اإلماـ أف لفظ ٓٚٔألف عدـ الصحة ُب تقدـ قبلت ]
،  (ٚ)وملحظ الشيخْب وغّبٮبا حصوؿ ا٤بقصود (ٙ)القبوؿ إ٭با وضع لشيء سبق ذكره

وإف كاف ظاىرا فيو ٍب رأيت كبلـ القفاؿ ُب  (ٜ)٭بنع وضعو لذلك (ٛ)وبذلك على أف
اويو صرٰبا ُب ذلك حيث قاؿ ال يصح البيع إذا قاؿ قبلت بيع ىذا منك بكذا فقاؿ فت

أف  (ٔٔ)وكاف ينبغي )لو( (ٓٔ)بعتك ألف القبوؿ إ٭با يكوف بعد إٯباب ا٤بوجب، انتهى،
ُب صيغ  (ٕٔ)يقوؿ: كبعتك لينبو بكاؼ ا٣بطاب، على أنّو ال بّد منو، )أي ا٣بطاب(

ىا ٔبملة ا٤بخاطب فبل يكفي قوؿ البائع بعت أو اإلٯباب إال فيما يأٌب، ومن إسناد

                                 
  .سقط ُب )ـ( (ٔ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٕ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "٤بعرفتهما"ٖ)
 .(٘/ٕ(، حاشية الرملي الكبّب على أسُب ا٤بطالب )ٕٔٔ/٘البياف )ينظر:  (ٗ)

(، ٜٖٔ/ٕ) البهية (، الغررٙٙٔ/ٜاجملموع ) (،٘ٔ/٘(، البياف )ٔٓٔ/ٛفتح العزيز ) :( ينظر٘)
 .(ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب )

 .(ٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٙٔ/ٗٔطلب )( ينظر هناية ا٤بٙ)

 .(ٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٙٙٔ/ٜ(، اجملموع )ٔٓٔ/ٛ( ينظر فتح العزيز )ٚ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "أنا"ٛ)

 .( ُب )ـ(: "كذلك"ٜ)

 .(ٜٖٛ/ٕحاشية العبادي على الغرر البهية ) :( ينظرٓٔ)

  .من )ظ( )ـ( زيادة( ما بْب القوسْب ٔٔ)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٕٔ)
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بعت نصفك أو موكلك بل يقوؿ بعتك أو بعتك ٤بوكلك وإ٭با تعْب أنكحت موكلك 
٧بض وقد ال يعترب ا٣بطاب كما ُب نعم اآلتية وكما ُب مسألة  (ٔ)ألف الوكيل ٍب سفّب

ي اشَبيت ىذا إذا قاؿ للبائع بعت ىذا بكذا فيقوؿ بعت ٍب يقوؿ للمشَب  (ٖ()ٕ)التوسط
بكذا فيقوؿ اشَبيت وىل يكفي اإلسناد للبدف والنفس والروح وا١بسم ولعضو ال يبقى 

، أو (ٗ)الشخص دوف كالرأس والقلب والكبد والدماغ قياسا على ما يأٌب ُب الكفالة
يفرؽ ٧بل نظر ٍب رأيتهم ٍب صرحوا بأنو ٰبتمل فيها ما ال ٰبتمل ُب البيع و٫بوه للحاجة 

ظاىره الفرؽ وأنو ال يصح اإلسناد ىنا إٔب شيء ٩با ذكر ويؤيده قو٥بم /ب[، و ٓٚٔ]
وٲبكن أف يقاؿ: يصح  (ٙ)ٓب يصح مع صحة نظّبه ٍَبّ، (٘)ىنا لو قاؿ بعت نصفك/

للنفس والروح؛ ألهنما ا٤بخاطباف ُب  (ٚ)اإلسناد ىنا )إٔب شيء ٩با ذكر ويؤيده قولو(
حيث ال يصّح، إسناده لنحو  (ٛ) )أي البيع( ا٢بقيقة دوف غّبٮبا ٩با ذكر ويفرؽ بْب ىذا
كطلقتك نصف طلقة، ٖببلؼ البيع؛ فإنو ال   اليد وبْب الطبلؽ بأنو عهدت فيو السراية

بوجو، وإ٭با ينعقد باإلٯباب والقبوؿ صرٰبهما وكنايتهما ولو بنحو ا٣بط  يقبل السراية
طويل يقع بينهما بأف يزيد على ما يقع ُب ( بال فصل)رة األخرس إف كانا وإشا

باألعراض عن القبوؿ وظاىر أهنما قريباف من  (ٓٔ)وقيل ىو ما يشعر (ٜ)التخاطب
التساوي وذلك ألنو لطولو يشعر باألعراض عن القبوؿ فيخرج الثا٘ب عن أف يكوف 

ىو للمصلحة كالتفكر ُب أنو ىل  وال فرؽ فيهما بْب ما ،جوابا لؤلوؿ ٖببلؼ اليسّب
                                 

 .ُب )ظ(: "سفر"( ٔ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ا٤بتوسط"ٕ)

 .(ٕٖٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب ) ينظر: (ٖ)

 .(ٖٕ٘/ٗاملسي على هناية احملتاج )رب حاشية الشينظر:  (ٗ)

  ./أ[ من )ـ(ٓٓٔ( هناية ]٘)

 (.ٜٛٔ/ٔ(، خبايا الزوايا )ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٙ)

 .( زيادة ُب )ـ(ٚ)
  .)ـ( )ظ( ( سقط ُبٛ)

 .(ٙٔ-٘ٔ/٘البياف ) ،(ٗٓٔ/ٛفتح العزيز ) ينظر: (ٜ)

 .(ُب )ظ(: "أشعر"ٓٔ)
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العقد  ٩بن يريد أف يتمّ  ((ٔ)(لفظ) للّ خت)ببل ( و)يصلح لو قبوؿ ىذا العقد وبْب غّبه 
أما من فرغ كبلمو  ،وسواء أراد أف يتمو بلفظ أو بنحو كناية ،كما قالو الرافعي وغّبه

( ٗ)الكبّب ، وينبغي أف يكوف(ٖ)ذكره الرافعي ُب ا٣بلع (ٕ)/فبل يضر كبلمو اليسّب

/أ[كذلك؛ ألف كبلمو ٤با فرغ صار الداؿ على األعراض ُب حقو غّب مؤثر إال أف ٔٚٔ]
وفيو بُعٌد؛ لوضوح الفرؽ، ومشل قولو لفظ ا٢برؼ  ،اآلٌب ءيلحق ذلك بنحو اإلغما

وإف أمكن الفرؽ ومنو يؤخذ أنو ال  (٘)الواحد وىو ٧بتمل إف أفهم قياًسا على )الفرؽ(
( ٙ)لل كما قد إف عذر، وىو متجو نعم ال يضر ٚبسّب سهوا أو جهبليضر ىنا ٚبلل الي

 .بأجنبية( ٚ)صرحوا بو ألهنا للتحقيق فليست
عراضا ٖببلؼ اليسّب ُب إٓب يتفرقا؛ ألّف فيو ( ٛ)و)إف( ،عن العقد وإف قلّ ( أجنبي)
، وكل منهما موسع فيو ٧بتمل للجهالة (ٓٔ)؛ ألف فيو شائبة تعليق، أو جهالة(ٜ)ا٣بلع

ٖببلؼ البيع واألجنيب كما ُب األنوار وغّبه ىو الذي ال يكوف من مقتضى العقد وال 
والدعاء  من مصا٢بو وال من مستحباتو كالبسملة وا٢بمدلة والصبلة على رسوؿ اهلل 

 .بالربكة واالستغفار
فإف قلت استحباب ٫بو البسملة وا٢بمدلة والصبلة ىنا  (ٔٔ)غاؿ أو رخيص :وقولو

                                 
  .( سقط ُب )ظ(ٔ)

 . /أ/ظ[ٖٙٔهناية ]( ٕ)
 .(ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘/ٕ(، أنسى ا٤بطالب )ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٛ( ينظر فتح العزيز )ٖ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "الكثّب"ٗ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "الصبلة"٘)

 ."قد كما قد"( ُب )ظ(: ٙ)

 .( ُب )ـ(: "فليت"ٚ)

 .( سقط ُب )ـ( )ظ( ٛ)

 ا٤بقنع ألفاظ على لو. ينظر: ا٤بطلع تبذلو عوض على أف يفارؽ الزوج امرأتو: ا٣بلع (ٜ)
 (.ٖٓٗ)ص

 .( ُب )ـ( )ظ(: "جعالة"ٓٔ)
 .(ٖٜٖ/ٕ(، الغرر البهية )ٜٖٛ/ٔاألنوار ) :( ينظرٔٔ)
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خبلفا ٤با ُب  (ٔ)ٌب من عدـ ندبو ُب نظّبه من النكاح كما ُب ا٤بنهاجينافيو ما يأ
( ٖ)قلت يفرؽ بأف النكاح ٰبتاط لو أكثر فبل يلـز من عدـ استحبابو ٍب/ (ٕ)الروضة

وقوؿ بعضهم ٛبثيبل لغّب  (ٗ)خروجا من خبلؼ من أبطل بو عدـ استحبابو ىنا
تبعو  (ٙ)مِب البيع وىم وإف (٘)ت/ب[ األجنيّب كقولك لو بعد بعتك ىذا بكذا قبلٔٚٔ]

البهجة، وٓب يعَبضو ٤با مر أف الضار بلفظ من  (ٚ) ُب اإلسعاد، وحكاه شيخنا )ُب شرح(
 .لل لفظو ولو أجنبيا كما مرّ ائع ُب صورتو ليس كذلك فبل يضر ٚبيتم العقد والب

اؿ بْب ذلك تبع فيو البغوي القائل بأنو ال فرؽ ُب اإلبط (ٛ)لئقد ٯباب بأف قا ،نعم
 .عمن يتم العقد وغّبه (ٜ)[العقد]أف يكوف 

ٍب جـز  (ٓٔ) ووقع لشيخنا ُب شرح الروض بعد أف اعتمد ما مر عن الرافعي )ومن(
أنو حكى التمثيل السابق عن بعضهم وأقره وظاىره التناقض وإ٭با  ،بو ُب شرح ا٤بنهج

يقبل وكيل من وال  ،للعقد فبل ٯبيب( من متصد  )ينعقد أيضا باإلٯباب والقبوؿ 
وال موكلو ُب حياتو أو بعد موتو  ،وإف كاف حاضرا ،وارثو لو مات (ٔٔ) خوطب )ولو(

وجـز بو  ،فهمتو عبارتو دوف عبارة أصلوأ (ٕٔ)على األوجو الذي اقتضاه كبلمهم )كما(

                                 
 (.ٕ٘ٓص) ( ا٤بنهاجٔ)

 (.ٗٔ/ٕٔ) روضة الطالبْب :( ينظرٕ)

  ./ب[ من )ـ(ٓٓٔ( هناية ]ٖ)

 .(ٙ/ٕ) ا٤بطالب سُبأ(، ٖٔٛ/ٖهناية احملتاج ) (،٘ٓٔ/ٛ( ينظر فتح العزيز )ٗ)

 .ـ(: أقبلت":( ُب )٘)

 .( ُب )ـ(: "أنو"ٙ)

  .( طمس ُب )ظ(ٚ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "قائل"ٛ)

 ظ( )ح( )ـ(.زيادة من نسخة ) ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٜ)

  .( سقط ُب )ـ(ٓٔ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "وال"ٔٔ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "و"ٕٔ)
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وأف ، (ٔ)ده ٓب يصحّ لو أوصى لعبد فقبل عنو سيّ  :ويؤيده قو٥بم اآلٌب ،ُب شرحو
تخاطب وال ٚباطب بْب القائل وا٤بوجب ىنا كما اقتضاه قوؿ انتظاـ ال (ٕ)الشرط
يظهر أف يقاؿ إف قلنا: : (ٗ) لو قبل وكيلو ُب حياتو )ففي ا٤بطلب( (ٖ))و( ،ا٤بطلب

 (٘)من ترجيح الصحة ضعيف ]بّد[ وإال فبل صحّ  ل ابتداءً ك يقع للموك  لْ /أ[ ا٤بِ ٕٚٔ]
وإ٭با ينعقد أيضا هبما من ، (ٙ)رث(أؤب وأعّم من تعبّب أصلو بالوا )وتعبّبه ٗبتصدّ 

وال عقد ا٤بكره  (ٚ)فبل يصّح عقد النائم ومن زاؿ عقلو بعذر لعدـ اختيارٮبا( مختار)
 .(ٛ)(٣برب ) إ٭با البيع عن تراض

واجب عليو   إف أكرىو ا٢باكم على عقد ٕبّق؛ المتناعو من أداء حق   ،نعم
ألنو أبلغ ُب اإلذف وبيع ا٤بصادر ال  ؛بأف ا٤بكره لو (ٜ)ا أسلم إليو فيو صح كبيعوكشراء م

وقضية إطبلؽ  (ٓٔ)إكراه فيو؛ ألف قصد ا٤بصادر لو ٙبصيل ا٤باؿ من أي وجو كاف
 (ٔٔ)الشيخْب وغّبٮبا أنو ال فرؽ بْب أف يعلم بقرائن أحوالو أنو ال طريق لو سوى البيع

 (ٕٔ)األذرعي خبلفو، ومن ٍب جـز ُب األنوار كالغزإب لنقوبْب أف ال يعلم ذلك لكن 
وغّبه بأنو لو اعَبؼ ا٤بشَبي بأنو ٓب يكن لو طريق ُب ا٣ببلص ال باستقراض وال بتسليم 

                                 
 .(ٕٜٖ/ٕ) البهية الغرر :( ينظرٔ)

 .( ُب )ظ(: "اشَبط"ٕ)

 .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٖ)

  .سقط ُب )ـ( )ظ( (ٗ)

 .(ٕٕٛ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٕ٘ٚ/ٕأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (٘)

  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٙ)

 .: "اختبارٮبا"( ُب )ـ( )ظ(ٚ)
 سبق ٚبرٯبو.( ٛ)

 .( زيادة ُب )ظ(: "بيعو كبيعو"ٜ)

 .(ٔٚٗ/ٗ(، مغِب احملتاج )ٙ/ٕأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٓٔ)

(، حاشية الرملي الكبّب على أسُب ٙٙ-٘ٙ/ٖٔ(، اجملموع )ٕٔٓ/ٛفتح العزيز )ينظر:  (ٔٔ)
 .(ٙ/ٕا٤بطالب )

 (.ٕٓٗ/ٔ(، األنوار )ٕٗٛ/ٖ( ينظر: التهذيب )ٕٔ)
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العْب ا٤ببيعة وال بغّبٮبا بطل البيع، وا٤بصادر على ٙبصيل شيء ُب شرائو ما ذكر، وتقبل 
 (ٕ)عن األصحاب (ٔ)/ن ٫بو مقيد أو ٧ببوس حاؿ كما نقلو األذرعيدعوى اإلكراه م

الصغر إف احتمل وا١بنوف إف عهد وتصح عقود السكراف ا٤بتعد بسكره إذا  (ٖ)ودعوى/
( ٗ)/ب[؛ ألنو من قبيلٕٚٔبلغ رشيدا ٍب فسق بالسكر وغّبىا وإف كاف غّب مكلف ]

[ربط األحكاـ باألسباب الذي ىو خطاب الوضع وذلك ]معل من كبلمو ُب  (٘)ـو
عليو  ٖببلؼ احملجور (ٜ()ٛ)[عليو( ](ٚ)غير محجور)ومن  (ٙ)أماكن )فبل يرد عليو ىنا(

اختياره أو جنوف أو سفو ولو بغبطة وإف أذف وليو؛ ألف صحتو ( ٓٔ)بصيب وإف قصد
 .(ٔٔ)تناُب مقصود ا٢بجر )عليو(

وسيأٌب فيو أف السفيو ]، (ٕٔ)ف مقصوده العتقوإ٭با صح بيع العبد من نفسو؛ أل
بد من نفسو؛ ألف مقصوده عا٤بهمل يصح تصرفو لعدـ ا٢بجر عليو وإ٭با صح بيع ال

عليو بالفلس ُب الذمة، وقضية كبلـ  وسيأٌب ُب التفليس صحة بيع احملجور، (ٖٔ)[العتق

                                 
 . /ب/ظ[ٖٙٔهناية ] (ٔ)
 .(ٙ/ٕحاشية الرملي الكبّب على أسُب ا٤بطالب ) :( ينظرٕ)

  ./أ[ من )ـ(ٔٓٔ( هناية ]ٖ)

 .( ُب )ظ(: "قبل"ٗ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٘)

  .( سقط ُب )ظ(ٙ)

 حاؿ ىو كما أىب أـ شاء عليو الغّب فعل ينفذ وجو على التصرؼ من ا٤بمنوع: احملجور (ٚ)
 (.ٖٓٓ) التعاريف مهمات على ينظر: التوقيف .أىليتو

  ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل.( ما بْب ٛ)

 .(ٕٖٕ/ٙ(، مغِب احملتج )ٕٛٓ/٘(،الغرر البهية )ٕٓٗ/ٓٔا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٜ)

 .ُب )ظ(: "قصر" (ٓٔ)

 .( سقط ُب )ظ( )ـ( ٔٔ)

 .(ٕٖٖ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٛٔ/ٕطالب )أسُب ا٤ب :( ينظرٕٔ)

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب  (ٖٔ)
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 (ٔ)جهل رشده يصح بيعو كمن جهلت حريتو ابن الرفعة أنو ال يشَبط ٙبقق الرشد فمن
 (ٕ)لكن وجو الزركشي البطبلف بأف األصل ُب كل إنساف ا٢بجر حٌب يعلم أىليتو وكأخذ

ذلك من قوؿ السبكي ُب ا٢بلبيات ٰبتمل أف يقاؿ األصل السفو وإف يقاؿ الغالب 
جحو الرشد ٍب فرع على ذلك احتياج ا٢بكم بصحة التصرؼ إٔب إقامة بينة بالرشد ور 

بالقياس على احتياجو إٔب إقامتها بالبلوغ إذا كاف ُب سن ٰبتملو وكوف األصل ذلك فيو 
ألف السفو طارئ بعد البلوغ فاألوجو ما أشار  (ٗ) ُب البالغ )الرشد(( ٖ)[بل األصل]نظر 

 (٘)إليو ابن الرفعة ٍب رأيت ُب كبلـ الزركشي ما يرد ما ذكره ىنا وىو أنو لو تعارضت بينة

/أ[، وال معُب لذلك إال كوهنا ناقلة عن أصل ٖٚٔوالسفو قدمت بّينة السفو ] الرشد
الرشد، واألخرى مستصحبة لو فكاف مع األؤب زيادة علم كما يعلم من مبحث تعارض 
البينات ومن ٍب قدمت بينة ا١برح على بينة التعديل وما ذكره السبكي من االحتياج 

ا يوافق األصل ال بد من استناده )إليها أو إٔب للبينة ال يناُب ذلك ألف ا٢بكم ولو ٗب
ويشَبط بقاء العاقدين على أىلية العقد إٔب اٛبامو، ولو جّن أحدٮبا أو  (ٙ) إقرار صحيح(

 والتصريح ىنا با٤بختار وغّب احملجور (ٚ)أغمي عليو قبل القبوؿ بطل اإلٯباب وعكسو
ٓب يضمن أو  (ٜ)تلف صيب ما أقبضو لو رشيد بنحو بيع أو قمارفرع أ (ٛ)عليو من زيادتو

ما ٓب يقصر الوٕب ُب انتزاعو منو وإال  (ٓٔ)ما أقبضو لو مثلو بغّب إذف الوٕب ضمن/

                                 
 .(ٖٖٖ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٛٔ/ٕأسُب ا٤بطالب )ينظر:  (ٔ)

 ( ُب )ظ( )ـ(: "وكأنو أخذ".ٕ)

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب  (ٖ)

 ( طمس ُب )ظ(. ٗ)

 ( ُب )ـ(: "سببا".٘)

 ( ُب )ـ( )ظ(: "إٔب حجو".ٙ)

 (.ٙ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٙٔ/ٜ(، اجملموع )ٙٗ/ٓٔا٢باوي الكبّب )ينظر:  (ٚ)

 .(ٛ/ٕإخبلص الناوي )ينظر:  (ٛ)

 الفقهاء لغة شيئا. ينظر: معجم ا٤بغلوب الغالب من يأخذ أف فيو يشَبط لعب كل: القمار (ٜ)
(ٖٜٙ.) 

  .[ب/ـ/ٔٓٔ( هناية ]ٓٔ)
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وال أثر لتقصّب غّبه كاألـ أو بإذنو ضمن الوٕب وسيذكر بعض ذلك  ،فالضماف عليو
يب رد الثمن ا٤بملوؾ لو لوليو وإال ضمنو وإف أذف الوٕب ما ٓب آخر الوديعة وعلى بائع الص

يكن ُب مصلحة تتعلق ببدف الصيب على ما ٕبثو الزركشي ولو قاؿ لوديعو أو مدينو سلم 
 إال من الوديعة ال الدين؛ ألنو ال يتعّْب  ئلصيب أو ألقو ُب البحر فامتثل بر ما عندؾ 

ب، وما أخذه ٫بو النقاد من الصيب رده بقبض صحيح وكالوديعة ٫بو ا٤بعار وا٤بغصو 
/ب[ ملكو وإال فلمالكو أو وكيلو )والسفيو كالصيب ُب ٝبيع ما ٖٚٔلوليو إف كاف ]

 .(ٕ)ويده ُب زمن الرد كيد من انتزع مغصوبا لّبده (ٔ)ذكر(
كاف العقد من ( ولو)السابقة  (ٖ)وإ٭با ينعقد باإلٯباب والقبوؿ بشروطهما

بأف كاف أبا واحدا فاشَبى أو باع من ( لطفلو)أو طفلو ( سومع نف)ا٤بتعدي ا٤بذكور 
ينعقد بالنية وحدىا وولده  :وقيل، (ٗ)يكفي أحد اللفظْْب  :وقيل ،نفسو أو طفلو لطفلو

و ا٢باكم فإف سفو بعد رشده فوليّ  ،اجملنوف واحملجور عليو بسفو إف بلغ سفيها كالطفل
وال يغِب عن ىذا قولو اآلٌب ُب  ،ألبألف شفقتو لسبب كشفقة ا ؛ الطرفْْب وال يتؤّب 

 ، الطرفْْب يدؿ على جواز توّٕب  (٘)ألف ذاؾ إ٭با ؛و كبيع ونكاحولوٕب الوالد طرفيْ  ،القبض
أف ذاؾ يغِب  (ٛ)فاندفع قوؿ اإلسعاد (ٚ)ٖببلؼ ىذا ،(ٙ)/ولو بلفظ من أحد ا١بانبْْب 

إف تقدمت كما و  ،ىذا بكذا( كقبلتُ )ٍب القبوؿ  ،ولو عكس لكاف لو وجو ،عن ىذا
 (ٔٔ)فاوك، (ٓٔ)كرضيت أو فعلت أو أخذت  ،يتو و٫بوىاأو تولّ ( ٜ)[وػػػػـــ(بتعتا] )أو  ،مرّ 

                                 
  .( سقط ُب )ـ( )ظ(ٔ)
 .(ُب )ظ(: "والسفيو كالصيب ُب ٝبيع ما ذكر" وُب )ـ(: "والسفيو كالصيب وٝبيع ما ذكر"ٕ)

 .( ُب )ـ(: "شروطهما"ٖ)
 .(ٜٖٔ/ٕ)البهية الغرر ، (ٓٚٔ/ٜ(، اجملموع )ٙٛ/ٙهناية ا٤بطلب ): ( ينظرٗ)

 .( ُب )ـ(: "٩با"٘)
 . /أ/ظ[ٗٙٔهناية ]( ٙ)
 (ٕٖ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب ) ينظر: (ٚ)

 ([.ٖٜٔ/ٕ] ٙبقيق: عبد اهلل العقيل ) اإلسعاد :( ينظرٛ)

 .عتو"بتأ)ظ(: " األصل( ُب ٜ)

( ُب )ظ( زيادة: "أخذت كبلماً يصرح بو قوؿ األذرعي وغّبه نقبًل عن القاضي والرويا٘ب قبل ٓٔ)
 .ٕبث أف أخذت من ألفاظ القبوؿ"

 ."( ُب )ظ(: "فكافٔٔ)
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للبيع فبل ٰبتمل  (ٔ)نها(الفرؽ بْب ىذا وما يأٌب من خذه كناية أف وقوع ىذه بعد )تعيّ 
غّبه وقضيتو أنو لو قاؿ اشَبيت بكذا فقاؿ خذه يكوف صرٰبا وىو ٧بتمل، وأنو لو قاؿ 

 (ٕ)/أ[، فقاؿ: بعتك يكوف كناية وىو مناؼ إلطبلقهم أف خذهٗٚٔخذتو بكذا ]أ

أشهر ُب إفادة التملك من ( ٗ)، وأخذت صريٌح مطلًقا، ويفرؽ بأف ىذه(ٖ)كناية مطلًقا
تلك )ومع ذلك ففيو تكلف ال ٱبفى وكاف ىذا ىو ملحظ من عد أخذتو جوابًا ٣بذه 

ة وا٢باصل أف الصراحة أقرب ٥بذا ا٤بنقوؿ من الكنايات وعليو قبوؿ ما يشمل الكناي
أو  (ٙ)شريتو ٗبعُب ابتعتو/ (٘)والكناية أقرب لكبلمهم فيهما وللمدرؾ( أو اشَبيتو أو

ىذا بكذا أو رضيت أف تبيع مِب ىذا بكذا أو خرج ببعِب بعتو ( بعني)و أو (ػػػـــتملكت)
الصيغ كلها  (ٚ)و أف ىذهبعتك اشَبيت وظاىر كبلم : يقوؿ بعد قولو فبل يكفي حٌّب مِّب 

وىو ٨بالف ٤با عليو الرافعي كاإلماـ من أف القبوؿ ا٢بقيقي ما ال يتأتى  (ٛ)قبوؿ حقيقة
وبو  ،كقبلت لظاىر عبارة أصل الروضة من أف الكل قبوؿ حقيقة إال بعِب  ،االبتداء بو

طا ، وىو األوجو؛ ٤با يأٌب، واكتفى ىنا بقبلت ٖببلؼ النكاح احتيا(ٜ)صرح البارزي
، وُب البحر: لو قاؿ ٓب (ٔٔ)وٕبث اإلماـ اشَباط قصد ا١بواب من ا٤بشَبي (ٓٔ)لؤلبضاع

 .أقصد باشَبيت جوابك فالظاىر القبوؿ كا٣بلع وٰبتمل خبلفو

                                 

 .( ُب )ـ( )ظ(: "بعت بعينها"ٔ)

 .( ُب )ظ(: "اخذه"ٕ)

 .(ٖٓ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٗ/ٕ(، أسُب الطالب )ٙٙٔ/ٜاجملموع )ينظر:  (ٖ)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ىذا"ٗ)

 .( ُب )ـ(: "ال أو"٘)

  .[/ـ/إٔٓٔ( هناية ]ٙ)

 .( ُب )ظ(: "ىذا"ٚ)

 .( ُب )ـ(: "حقيقتو"ٛ)
 .(ٜٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٜٜ/ٛفتح العزيز )، (٘ٚٔ/ٕٔهناية ا٤بطلب )ينظر:  (ٜ)

 .(ٜٖٗ/ٕالغرر البهية )ينظر:  (ٓٔ)

 .(ٜٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )٘ٚٔ/ٕٔهناية ا٤بطلب )ينظر:  (ٔٔ)
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، والذي يتجو أنو يشَبط أف ال ( ٕ()ٔ)والفرؽ أنو ال ينفرد بالبيع، وينفرد بالبطبلف
يأٌب ُب الطبلؽ أنو ال بد من قصد يقصد عدـ قبولو سواء أقصد قبولو أـ أطلق، وس

قبل صدؽ  (ٖ)[أنو]لفظو ٤بعناه فيأٌب مثلو ىنا على ما ٕبثو بعضهم ولو ادعي ا٤بشَبي 
قوؿ ا٤بشَبي بعت فيقـو مقاـ ( ٗ)بيمينو وٕبور أف يأٌب نعم كل منهما البائع ١بواب

 .فيقـو مقاـ القبوؿ ،اشَبيت :/ب[ ١بواب قوؿ البائعٗٚٔاإلٯباب وا٤بشَبي ]
فقاؿ للمشَبي ( نعم)مشل كبلمو ما لو قاؿ ا٤بتوسط للبائع بعت فقاؿ ( و)

فيكوف تارة قبوال  ،اكتفاء بذلك ُب الداللة على الرضى وىو األصحّ  ،اشَبيت فقاؿ نعم
 .(٘)(منهما)وتارة إٯبابا كما أوضحو بزيادة قولو 

فقاؿ أنو لو قاؿ اشَبيت منك  ؟(واشتريت؟ بعت :لجواب) (ٙ)وأفهم ]قولو[
فبل جواب و٤با  ( ٚ)إذ ال التماس ؛ٓب ينعقد ،أو قاؿ بعتك فقاؿ ا٤بشَبي نعم ،البائع نعم

ومثلها ما ُب معناىا كجّب  ،كانت نعم تغِب عن اإلٯباب والقبوؿ أخرىا عن أمثلتهما
 أو أحدٮبا مع ذكر وينعقد أيضا بنحو لفظ ىبة من ا١بانبْْب  ،وفعلت ،يإو  ،وأجل

ألنو حينئذ من صرائح البيع كما أفادتو عبارتو دوف عبارة أصلو  ؛رّ العوض ا٤بعلـو ٩با م
 .وال تنعقد ىبة اعتبارا با٤بعُب (ٛ)ُب ملكت وٛبلكت فيأٌب فيو ما مرّ 

فبل يكوف صرٰبا ىنا  ،كأعمرتك وأرقبتك  و،مرادف( الهبة لفظِ )خرج بذكر ( و)
ُب ا٥ببة أف الراجح  عمرؾ بعشرة على )وجو يأٌب (ٜ)بل كناية كما يأٌب ومثلو ملكتو

                                 
 .( ُب )ظ( )ـ(: "بالطبلؽ"ٔ)

 .(ٜٖٗ/ٕ) البهية الغرر :( ينظرٕ)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ْب فتقو ع( ما بْب ا٤بٖ)

 .ب"( ُب )ـ(: "جواٗ)

 .(ٛ/ٕإخبلص الناوي ) :( ينظر٘)

 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٙ)

 .( ُب )ـ(: "اللتماس"ٚ)

 (.ٜٖ٘/ٕ(، الغرر البهية )٘ٓٔ/ٛفتح العزيز ) :( ينظرٛ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: ملكتك"ٜ)
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وال  ،كأسلمت إليك ىذا الثوب ُب ىذا العبد(مٍ لَ سَ )بلفظ ( ال) (ٕ) )األوجو (ٔ) خبلفو(
إٔب العْب ( ٘)فإضافتو/ ،يقتضي الدينية (ٗ)إذ ا٤بسلم ؛اللفظ( ٖ)ينعقد سلما أيضا إلخبلؿ

كذا   كاشَبيت منك ثوبا صفتو  ،/أ[ معناه٘ٚٔوخرج بلفظ السلم ]، (ٚ)مقتضاه (ٙ)يناُب
 نقلوإف  (ٛ)هبذه الدراىم فقاؿ بعتك فإنو ينعقد دينا ُب الذمة كما صححو الشيخاف

األسنوي فيو اضطرابا وقاؿ الفتوى على ترجيح أنو سلم وعزاه للنص وغّبه )واختاره 
فاة بْب للمعُب فبل منا (ٓٔ) إذ التحقيق أنو بيع نظرا )للفظ وسلم( ؛وغّبه (ٜ)السبكي(

ٍب من األحكاـ ما يتبع اللفظ ومنها ما يتبع ا٤بعُب فمن ذلك جواز  (ٔٔ)النص وغّبه
نظر اللفظ وإف خالف فيو ا١بمهور  (ٖٔ)(ٕٔ)/االستبداؿ فيو كما ُب الروضة وأصلها

ها االستبداؿ نظرا فمنعوه نظرا وأيد ٗبا ذكروه ُب إجارة الذمة من أهنا إجارة وٲبتنع في
على أف ]اإلجارة ُب الذمة سلم ُب ا٤بنافع حقيقة ٖببلؼ ما ىنا  فأويرد ب ،للمعُب

فبل يقاس ما  (ٗٔ)[األصل ُب ا٤بنافع منع االستبداؿ فيها لعدـ انضباطها ٖببلؼ األعياف

                                 
  .من )ظ( )ـ( زيادةما بْب القوسْب  (ٔ)

  .( سقط ُب )ـ(ٕ)

 .ختبلؼ"( ُب )ظ( )ـ(: "الٖ)

 .( ُب )ـ(: "السلم"ٗ)

  ./ب[ من )ـ(ٕٓٔ( هناية ]٘)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "يناقض"ٙ)

 .(ٕٙٗ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٕٕٕ/ٜ(، فتح العزيز )ٕٗٗ/ٖالوسيط ) :( ينظرٚ)

 .(ٗ٘/ٖ(، الغرر البهية )ٕٙٗ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٖٕٕ/ٜفتح العزيز ) :( ينظرٛ)

  .( سقط ُب )ظ(ٜ)

  .سْب أثبت من )ظ( )ـ(( ما بْب القو ٓٔ)

 .(ٚ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٕٗٔ/ٕ( أسُب ا٤بطالب )ٔٔ)

 . /ب/ظ[ٗٙٔهناية ]( ٕٔ)
(، الغرر البهية ٗٚٔ/٘ٙبقيق زىّب) ،(، روضة الطالبْبٓٗٗ/ٛفتح العزيز )ينظر:  (ٖٔ)

(ٖ/ٔٚ). 

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.(ما بْب ٗٔ)
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ٍب ٧بل ا٣ببلؼ إذا ٓب يذكر بعده لفظ السلم  (ٕ()ٔ)ىنا هبا وإف ٓب ٯبعلها سلما حقيقتو
وال يناُب اعتبار اللفظ ىنا كما  (ٖ)ريق الصفقةوإال وقع سلما كما جـز الشيخاف ُب تف

تقرر اعتبار ا٤بعُب فيما مر ألهنم قد يراعوف ىذا وقد يراعوف ىذا اعتبارا بقوة ا٤بدرؾ 
وعده من  ،كما مر من زيادتو  وإتيانو بالكاؼ ُب أمثلة الشقْب للداللة على عدـ ا٢بصر

/ب[ ٘ٚٔعِب تغليب كما علم ٩با مّر؛ إذ األوؿ استدعاء ]اإلٯباب اشَب ومن القبوؿ ب
للقبوؿ قائم مقاـ اإلٯباب والثا٘ب استحباب أي طلب لئلٯباب قائم مقاـ القبوؿ 
ويشَبط أيضا مع ما مر أف يقع ا٤بتأخر بعد ٛباـ ا٤بتقدـ ومصا٢بة ففي بعتك ٗبائة درىم 

من كل عيب مٌب وقع القبوؿ قبل مؤجلة إٔب شهر بشرط االشهاد وا٣بيار ثبلثا والرباءة 
وأف يصر البادي على ما أتى بو من اإلٯباب والقبوؿ  (٘)ذلك ٓب يصح (ٗ)[ٝبيع]ٛباـ 

فلو أوجب ٗبؤجل أو بشرط ا٣بيار ٍب أسقط األجل أو ا٣بيار أو عكسو ٍب قبل اآلخر ٓب 
يصح البيع لضعف اإلٯباب وحده فبل نظر لكوف ذلك فيو نفع للمشَبي ُب بعض 

ر وأف يتكلم كل منهما ٕبيث يسمعو من بقربو عرفا وإف ٓب يسمعو صاحبو وإال ٓب الصو 
 يصح وإف ٞبلتو الريح إليو كما لو حلف ال يكلمو ويتصور معرفتو ٤با ٓب يسمعو حٌب

ٍب إف وافقو  (ٚ)يفهم بالقرائن صورة اإلٯباب (ٙ)[ٱبرب بو فيقبل فورًا أو] يقبلو بأف
إال يأٌب التحالف وال يشَبط بقاؤٮبا ُب ٦بلس اإلٯباب على ما فهم فذاؾ و  (ٛ)اآلخر/

 ٧بل قريب ٍب قبل صح. (ٜ)فلو مشيا )ٍب(
                                 

 يقياً"( ُب )ـ(: "حقيقاً" وُب )ظ(: "حقٔ)

 .(ٖٗٗ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٖٖٔ/ٖالغرر البهية )ينظر:  (ٕ)

(، مغِب احملتاج ٘ٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٛ/ٜ(، اجملموع )ٕٔٛ/ٛفتح العزيز )ينظر:  (ٖ)
(ٖ/ٚ). 

 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب  (ٗ)

 .(ٖٖٔ/ٕمغِب احملتاج )ينظر: ( ٘)

  .من )ظ( )ـ( أثبت ا٤بعقوفتْب( ما بْب ٙ)

 .(ٖٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘/ٕأسُب ا٤بطالب )ينظر: ( ٚ)

  .[/ـ/أٖٓٔ( هناية ]ٛ)

 .( ُب )ـ( )ظ(: "إٔب"ٜ)
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وىي ىنا ما أشعر بالبيع وغّبه بقيد زاده ( بكناية)ينعقد البيع أيضا كغّبه ( و)
أي نية البيع أو الشراء مقَبنة ٔبميع اللفظ على ما يأٌب ُب الطبلؽ وىي ( ةبنيّ )بقولو 

/أ[ وحدىا على األوجو قياسا على لفظ ا٣بلع ُب الطبلؽ مع عدـ ٙٚٔالصيغة ]
وال نظر لكوف ذكره ٍب يلحق بالكناية بالصريح  (ٖ)فإنو كناية فيو (ٕ)[ضو لع]ا (ٔ) )ذكر(

ٖببلفو ىنا ألف ا٣بلع اشتهر استعمالو ُب الطبلؽ حٌب قيل إنو صريح مطلقا فاكتفى ُب 
ويؤيد ذلك أف لفظ ا٥ببة ىنا ٤با وجد فيو  صراحتو بأدٗب قرينة ٖببلؼ الكنايات ىنا

ذلك كاف كناية ُب البيع عند عدـ ذكر الثمن صرٰبا فيو عند ذكره فهو كا٣بلع فبل 
مع نية  يشَبط اقَباف النية بالثمن ألنو صريح ُب معناه بل وال ذكره فيصح العقد هبا

وؿ البائع خذه لي وصورتو أف يتفقا على ٜبن ومثمن ٍب يقالعوض كما اقتضاه كبلـ ٦ب
بو وتصوير الروضة وأصلها ٥با  (٘)فيقوؿ ا٤بشَبي أخذتو ناويا الشراء (ٗ)ناويا البيع

بالصيغة مع ذكره أرادا بو ٦برد التصوير ال التقييد وعليو فيجاب عن األكتفى فيو ىنا 
ُب الصريح وإف كاف أقوى بأف الكتابة ٤با قبلت نية ٕبق البيع ا٤بزيل  (ٙ)بالنية ٖببلؼ

 (ٚ)ملك فؤلف يقبل نية الثمن فيو تبعا لنيتو باألوؿ ٖببلؼ الصريح فإنو ال نية فيولل
مستقلة، وىو ٩بتنع ألف ملحظ االغتفار ىنا التبعية  (ٜ) الثمن )فيو( (ٛ) فكانت )نية(

)إن لم يجب بقيد زاده أيًضا بقولو  /ب[ٙٚٔوىي منتفية ٍب. وإ٭با يكتفى بالكناية ]
وكيل شرط عليو اإلشهاد فيو بأف قاؿ لو موكلو: بع على أف فإف وجب كبيع  ،إشهاد(

                                 
  .( ما بْب القوسْب أثبت من )ظ( )ـ(ٔ)

 .عوض"ب"األصل: ( ُب ٕ)

(، أسُب ا٤بطالب ٙٙٔ/ٜاجملموع )، (ٜٚ/ٛفتح العزيز ) (،ٓٔ/ٖالوسيط )ينظر:  (ٖ)
  .(ٕٖٕ/ٙ احملتاج )(، مغِبٜٔٔ/ٖ)

 .( زيادة ُب )ظ(: "البيع بو"ٗ)

 .(ٕٖٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖ/ٕأسُب ا٤بطالب )ينظر: ( ٘)

 .( ُب )ظ( )ـ(: "ٖببلفو"ٙ)

 .(ٛ٘ٔ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٜٛ/ٛفتح العزيز )ينظر: ( ٚ)

 .( ُب )ـ(: "بنيتو"ٛ)

  .( سقط ُب )ـ(ٜ)
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 أف يشهد ٓب ينعقد هبا؛ ألف الشهود ال يطلعوف على النية. (ٔ)تشهد، أو شرط
، خبلفًا (ٗ)، وأقرّه الشيخاف(ٖ)الغزإبّ  (ٕ)إف توّفرت القرائن صّح كما ٕبثو/ نعم،

طلًقا؛ ألنو ٰبتاط لو أكثر، ولو ، وفارؽ النكاح حيث ال ينعقد هبا م(٘)البن الرفعة وغّبه
قاؿ: بع وأشهد ٓب يشَبط اإلشهاد على األوجو، و٧بّل الصحة هبا ُب غّب السكراف ففي 

، وقياسو كما قالو بعضهم (ٚ)" أنو ال يصّح طبلقو بالكناية؛ ألنو ال نية لو(ٙ)"ا٤بطلب
ذا، وال بك)تسل مو مني( بكذا، أو ( (ٛ))كخذهمنع صحة بيعو وشرائو هبا، ٍب ىي 

يشَبط ُب كل منهما أف يقوؿ: مِب على األوجو الذي اقتضاه كبلـ الشيخْب 
، بكذا( )أدخلتو في ملكك، أو (ٔٔ)، خبلفًا ٤با يوٮبو كبلمو كأصلو(ٓٔ()ٜ)وغّبٮبا/

منو، أو أعطْيتكو، أو ىو لك، أو عقدت معك  (ٖٔ)جعلتو لك، أو مّكنتك (ٕٔ)]أو[
ُب األخّبين أهنما من الصرائح، أو  (ٗٔ)٤بن ]زعم[ بكذا؛ الحتما٥با البيع وغّبه، خبلفًا

                                 
 ُب )ـ(: )أشرط(. (ٔ)
 [./أ/ظ٘ٙٔهناية ] (ٕ)
 (.ٓٔ/ٖينظر: الوسيط ) (ٖ)
 (.ٛ٘ٔ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٙٙٔ/ٜ(، اجملموع )ٕٓٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 (.ٖٓٔ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (٘)
 ا٤بطلب العإب شرح وسيط الغزإب البن الرفعة. (ٙ)
 (.ٖٓٔ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (ٚ)
 ُب )ظ(: )كحرة(، وىو ٙبريف. (ٛ)
 ب[ )ـ(./ٖٓٔهناية ] (ٜ)
من أف شرط اإلشهاد على العقد ال ينعقد إال بتوافر القرائن على ذلك. ينظر: فتح العزيز  (ٓٔ)

 (.ٙٙٔ/ٜ(، اجملموع )ٕٓٔ/ٛ)
 (.ٜٕ٘ينظر: ا٢باوي الصغّب ص)( ٔٔ)

 ُب األصل: )وجعلتو(، وُب )ظ(: )أو حلبتو(، وا٤بثبت أنسب للسياؽ، وىو من: )ـ(. (ٕٔ)
 (.ُب )ـ(: )أو ملكتك منو (ٖٔ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٗٔ)
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، وفارؽ طلقك اهلل وأعتقك اهلل وأبرأؾ اهلل، فإهنا (ٔ)باعك اهلل كأقالك اهلل ُب اإلقالة
صرائح بأف الصيغة فيها قربة الستقبل٥با با٤بقصود، ٖببلؼ صيغٍب البيع واإلقالة 

إياه على األوجو، وال  (ٗ)أو أرقبتك (ٖ)أو أعمرتك (ٕ)/أ[، )أو وىبت لك(ٚٚٔ]
يشكل ىذا بقاعدة ما كاف صرًٰبا ُب بابو ٤با مر آنًفا، أو رّده اهلل عليك ُب اإلقالة، أو 
بارؾ اهلل لك فيو، أو سلطتك عليو بكذا، فيقوؿ: أخذتو أو تسلمت إْب، ومّر أف نية 

 ا.الثمن ىنا كافية، وأف ملكت ووىبت عند نيتو كناية، وليس منها إٔبتك إياه بكذ
، قاؿ (٘)قاؿ ُب اجملموع: "ألنو صريح ُب اإلباحة ٦بانا، فبل يكوف كناية ُب غّبىا"

شيخنا: "وفيو نظر، وإال أشكل بانعقاده بلفظ ا٥ببة ا٤بصرّح فيو بأنو مع ذكر العوض 
 انتهى. (ٙ)صريح ُب البيع"

                                 
 ُب اللغة: الرفع واإلزالة. اإلقالة (ٔ)
(، ٙٚينظر: أنيس الفقهاء ص) .ا٤بتعاقدين وقوعو برضا بعد وُب االصطبلح: فسخ العقد  

 (.ٔٛ)ص الفقهاء لغة (، معجمٜ٘ٔ)ص الكليات
 اقط من )ظ، ـ(.ما بْب القوسْب س (ٕ)
 : مأخوذة من العمر، وىو ا٢بياة.( العمرىٖ)
ة داري ىذه لك عمري أو يقوؿ: قد جعلتها لك عمرؾ أو مدّ  أف يقوؿ: جعلتُ واصطبلًحا:   

ا أو إٔب وارثو ر إف كاف حيّ إٔب ا٤بعمِ  فإذا مات رجعتْ  ،ة حياتو وعمرهحياتك، فيكوف لو مدّ 
  ٠بيت عمرى لتملكو إياىا مدة عمره وحياتو، وإذا مات رجعت إٔب ا٤بعمر. .ايتً إف كاف م

(، أنيس ٙٔٗ/ٛ(، هناية ا٤بطلب )ٜٖ٘/ٚ(، ا٢باوي الكبّب )ٛٗٔ/ٕينظر: احملكم واحمليط )     
 (.ٜٙالفقهاء ص )

قىب، يعِب: إنك ترقيب وأرقبك قد جعلت داري ىذه لك ر  أف يقوؿ: ،: على وزف قصوىالرقىب (ٗ)
وإف مت قبلي رجعت إٕب وإف مت قبلك فالدار لك، فسميت رقىب من مراقبة كل واحد 

(، دستور العلماء ٖٖٚ/ٕ(، ا٤بهذب )ٜٖ٘/ٚينظر: ا٢باوي الكبّب ) .منهما لصاحبو
(ٕ/ٔٓٔ.) 

 (.ٙٙٔ/ٜينظر: اجملموع ) (٘)
ذا كاف لفظ ا٥ببة مع العوض صرٰبًا ُب (. ووجو النظر أنو إٜٕٗ/ٔينظر: روض الطالب ) (ٙ)

البيع فمن باب أؤب أف يكوف لفظ: إٔبتك إياه بكذا صرٰباً ُب البيع؛ ألنو صرّح فيو بالعوض 
 أيضاً )بكذا(، وقد أجاب الشارح عن ىذا اإلشكاؿ ُب األسطر التالية.
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بأف اقَباف العوض با٥ببة ٲبنع انصرافها ٤بعناىا من التمليك ٦بانا، ويجاب 
يصرفها إٔب التمليك بعوض، ٖببلؼ اإلباحة فإنو ليس ٥با معُب مستقر حٌب يكوف و 

ذكر الثمن صارفا لو؛ ألهنا صرٰبة ُب االنتفاع ال ُب ٛبليك العْب كما حققتو ُب بعض 
الفتاوى أخذا من كبلمهم، ٍب أف تأٌب االنتفاع بغّب استهبلؾ العْب كانت كاإلعارة وإال  

أهنا ال تصلح للكناية فعلم على ا٣ببلؼ فيو،  دقبيل االزدرا ، فيملك(ٔ)كانت كالضيافة
ىنا، ألهنا ال ٙبتمل ٛبليك العْب ابتداء بوجو، ومن ٝبلة الكناية أيًضا ما زاده بقولو 

/ب[ ا٤بانع وا٥بوى من ا١بانبْب أو أحدٮبا ٚٚٔأي كتابة على غّب ])وَكْتٍب( 
قاؿ وزيد حاضر: بعت زيدا ىذا،  ، وكذا ٢باضر على األوجو، وقياسو أنو لو(ٕ)لغائب

أو فبلف ابن فبلف، أو ذكر ما ٲبّيزه بكذا صّح، ويكوف ذلك قائما مقاـ ا٣بطاب 
 .وىو ٧بتمل (ٖ))ببعتك(

ويشَبط قبوؿ ا٤بكتوب إليو حاؿ االطبلع، ويثبت خياره ما داـ ُب ٦بلس قبولو، 
 (٘)داري )لو( (ٗ)وٲبتد للكاتب إٔب انقطاع خيار صاحبو، ولو باع من غائب كبعت

بيع  (ٚ)، ويصح )٫بو((ٙ)بكذا، فقبل حْب بلغو ا٣برب صّح كما لو )كانت بل أؤب(
 .(ٓٔ)يعلم ٩با يأٌب ُب الطبلؽ (ٜ)باإلشارة كما/ (ٛ)األخرس ]وشراؤه[

                                 
 ُب )ـ(: )كالصافة(. (ٔ)
 ُب )ـ(: )الغائب(. (ٕ)
 ن )ـ(.ما بْب القوسْب ساقط م (ٖ)
 ُب )ظ(: )كبعتك(. (ٗ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )كاتبو ببل وٕب(، ولعل ا٤بثبت أؤب. (ٙ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٚ)
 ُب األصل: )وشراه(، وُب )ظ(: )وشراره(. (ٛ)
 /أ[ )ـ(.ٗٓٔهناية ] (ٜ)
قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ  ألّف إشارة األخرس ا٤بفهمة كصريح ا٤بقاؿ. ينظر: (ٓٔ)

(ٕ/ٖٔ٘.) 
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زيادة على ما مّر عدـ حرابة لتملك شيء من عدة  (ٔ)ُب التملك)وشرط( 
شراء  (٘)، فبل يصّح ٫بو(ٗ)بلودرع وح (ٖ)وترس (ٕ)نّشابحرب، كسيف ورمح و 

؛ ألنو يستعْب بو على قتالنا، ٖببلؼ ذمي أي ُب دارنا ألنو ُب قبضتنا، وٖببلؼ (ٙ)٢بريب
 ، )وأ٢بق األذرعي كاألسنوي((ٚ)غّب عدة حرب وإف كاف أصلها كا٢بديد لعدـ تعينو ٥با

إمساكو عنده إٔب أف يرجع، وأ٢بق بو غّبٮبا ؛ ألف الظاىر (ٓٔ()ٜ)با٢بريب ا٤بستأمنَ  (ٛ)
وٓب يعطفو على إٯباب أو كناية )إسالم( إذا خشي دسو ألىل ا٢برب  (ٔٔ)الذمي

ولو )مسلم( رقيق )لتملك( شرط لفساد ا٤بعُب ا٤براد كما ال ٱبفى على ا٤بتأمل،  وٰبذؼ
أو  بشراءقل /أ[ بعض كل منهما وإف ٛٚٔولتملك ])مرتد( لتملك رقيق )و( بالتبعية، 

أو غّبىا، كوقف على ما يأٌب، ىذا إف كاف كل منهما  (ٕٔ)سلم أو جعالة أو وصية/
، فبل تصح (ٗٔ)أي التملك)بلزومو( عليو )ال يعتق(  (ٖٔ)غّب ٫بو قريب للتملك )بأف(

                                 
 ُب )ـ(: )التمليك(. (ٔ)
 (. ٕٚٙ/ٗ(، تاج العروس )ٕٕٗ/ٔينظر: الصحاح ) : السهاـ، واحدتو نشابة.النشاب (ٕ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ(. (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )خيل(. (ٗ)
  ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (٘)
 .ا٢برب، وىو نقيض الس ْلم : منسوب إٔبا٢بريبّ  (ٙ)

 وُب االصطبلح: ىو الكافر الذي ٰبمل جنسّية الدولة الكافرة اْلُمحاربة للمسلمْب.     
باب ا٢باء والراء والباء. التعريفات  (،ٕٔ/٘)هتذيب اللغة (، ٖٕٔ/ٖينظر: كتاب العْب )      

 (.ٛٚٔ)غة الفقهاء ص: معجم ل(، ٚٗٔص)

 (.ٚٛٔ/ٔينظر: فتح الوىاب ) (ٚ)
 ُب )ـ(: )األسنوي كاألذرعي(. (ٛ)
(، ٕٖ٘. ينظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو ص)ا٢بريب الذي دخل دار اإلسبلـ بأماف :ا٤بستأمن (ٜ)

 (.ٕٕٙا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع ص)
 (.ٜٖٓ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٓٔ)
 (.ٚٓٔ(، التعريفات ص)ٙٔ٘/ٕ: ا٤بعاىد. ينظر: الصحاح )الذّمي (ٔٔ)
 /ب/ظ[.٘ٙٔهناية ] (ٕٔ)
 ساقط من )ـ(. (ٖٔ)
 ُب )ظ(: )التمليك(. (ٗٔ)
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، (ٔ)ٛبلك الكافر بنفسو وال بوكيلو، ولو مسلما لنفسو أو مثلو مسلما ٤با فيو من إذاللو
ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦژ وقد قاؿ تعأب: 

، وال مرتدا كما ُب (ٕ)
، وال (٘)كأصلها خبلفو لبقاء علقة اإلسبلـ فيو  (ٗ)وإف أوىم كبلـ "الروضة" (ٖ)"اجملموع"

علقة  (ٙ)يشكل بقتلو بالذمي وال عكس كما يأٌب للفرؽ اآلٌب ٍب، وكأف معُب )نفي(
يفوت ذلك،  (ٚ)مطالبتو بالعود إليو أو قبلو، وٛبكْب الكافر من ٛبليكو )رٗبا(اإلسبلـ فيو 

على الكفر ٙبملو على تغييبو عنا بإرسالو دار ا٢بـر أو ٫بو ذلك،  (ٛ)فإف ٧ببة ]بقائو[
فمنع من ذلك حسما للباب، أما إذا ٛبلك لكافر أحدٮبا ٤بسلم فجائز وإف ٓب يسمو 

 .النتفاء اإلذالؿ
نكاح مسلمة باختصاص النكاح  (ٓٔ)مسلم كافرا ُب )قبوؿ( (ٜ)إنابة[وفارؽ منع ]

ٗبزيد تعبد، وبأف الكافر ال يتصور نكاحو ٤بسلمة ٖببلؼ ملكو ٤بسلم كما يأٌب، وكذا 
لو كاف إذا ملكو عتق عليو، كأف اشَبى أصلو أو فرعو ولو مع شرط ا٣بيار للبائع، أو 

و بغّب عوض أو أقر ٕبرية عبد، أو شهد قاؿ ٤بالكو: اعتق عبدؾ ا٤بسلم عِب بعوض، أ
/ب[ جهتو ال ٛبليك، ٖببلؼ ٛٚٔهبا وردت شهادتو ٍب اشَباه؛ ألنو افتداء من ]

الشراء بشرط اإلعتاؽ؛ ألنو ال يستعقب العتق وإف لـز البيع، وعنو احَبز بقولو: بلزومو، 
ا٤بصنف   (ٕٔ)بعتقو أؤب من تعبّب/ (ٔٔ)وتعبّب صاحب "البهجة" بقولو: )ال ٰبكمن(

                                 
 ُب )ظ(: )إذالؿ(. (ٔ)
 .ٔٗٔ: ، اآليةالنساءسورة  (ٕ)
 (.ٖٗ٘/ٜينظر: اجملموع ) (ٖ)
 (.ٜ/ٖينظر: روضة الطالبْب ) (ٗ)
 (.ٖٛٗ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٓٔٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )بقاء(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )٩با(. (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٛ)
 ُب األصل: )إبائو(. (ٜ)
 ُب )ـ(: )قوؿ(. (ٓٔ)
 ُب )ظ(: )ال ٰبكم(. (ٔٔ)
 /ب[ )ـ(.ٗٓٔهناية ] (ٕٔ)
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كأصلو بقولو: ال يعتق، إذ ا٤بقر والشاىد قد يكوناف كاذبْب فهو ال يعتق، وإ٭با ٰبكم 
، وقولو: )ومرتد( من زيادتو، وكذا )تعبّبه بالتملك الشامل ٤با مّر(، وخرج (ٔ)بعتقو ظاىرا

با٤برتد غّبه كمنتقل من دينو على األوجو، وإف ٓب يقبل منو إال اإلسبلـ على ما يأٌب، 
قاؿ ٤بسلم وكافر: بعتكما ىذا ا٤بسلم أو ا٤بصحف فقببل ففيو تردد للعبادي وغّبه،  ولو

 تفريقا للصفقة قياًسا على ما يأٌب فيو. (ٕ)واألوجو الصحة ُب )نصف ا٤بسلم(
بتثليث ميمو، وا٤براد  )مصحف(شرط ُب التملك إسبلـ أيضا لتملك )و( 

وإف كاف واردا من )حديث( كتاب ( )وما كتب فيو قرآف ولو آية فيما يظهر،  (ٖ)]بو[
) معموؿ بو اتفاقًا ُب  (ٗ)طريق ضعيفة و٫بوىا فيما يظهر؛ ألف ٫بو الضعيف )٧بَـب

 .كما مرّ   (٘)الفضائل
، ويصّح رجوع الغاية (ٙ)كاف كل من ا٢بديث وا٤بصحف أي )والقرآف()ولو( 

و كتاب فقو كتفسّب أو شرح أ)ضمًنا( للحديث فقط، ويكوف القرآف مفهوًما باألؤب 
 (ٛ)ولو مسلما لنفسو أو )وكيلو( بنفسو أو وكيلوالكافر  (ٚ)و٫بوه، فبل يصح )ٛبليك(

/أ[ شيًئا من ذلك، ٤با فيو من تعريضو لبلمتهاف وقد هنينا عنو، وكتب ٫بو الفقو ٜٚٔ]
ا ومثلهم سائر الصا٢بْب  آثار السلف، أي حكاية أحوا٥بم و٫بوى (ٜ)إذا كاف فيها

                                 
 (.ٜٖٚ/ٕة )ينظر: الغرر البهي (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )نصفو للمسلم(. (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٖ)
(، وا٤بثبت ىو الصواب. (ٗ)  ُب )ظ(: )٧بـر
 (.ٓٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)

ٍّب ذكر أف  الزركشي اإلٝباع على العمل با٢بديث الضعيف ُب فضائل األعماؿ، وقد نقل     
بعض ا٤بتأخرين قد نازع فيو، بينما شرط بعضهم أف يكوف لو شاىد من دليل صحيح، ينظر: 

 (. ٓٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٖٓٔ/ٕالنكت على مقدمة ابن الصبلح )
 ُب )ظ، ـ(: )القرآف(.  (ٙ)
 ُب )ظ(: )ٛبليك(، وُب )ـ(: )٤بلك(. (ٚ)
 ُب )ظ، ـ(: )مثلو(. (ٛ)
 ساقط من: )ظ(. (ٜ)
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بأولياء  (ٕ)حذرا من ىزئهم (ٔ)كذلك، وإف ٓب يكن فيها شيء من ا٢بديث )وال القرآف(
، بل قاؿ السبكي: األحسن أف يقاؿ: كتب علم وإف خلت عن (ٖ)اهلل تعأب
 .تعظيًما للعلم الشرعي (ٗ))اآليات(

((٘)قاؿ ابنو التاج غّب شرعية، وينبغي  (ٙ): وتعليلو يفيد جواز ٛبلكو كتب )علـو
كما قاؿ -، وفيو (ٜ)بالشرع، ككتب النحو اللغة (ٛ)ما يتعلق منها (ٚ)ا٤بنع ]من ٛبلك[

أو حديث وآثار  (ٕٔ)حيث ٓب يتضمن شيئا من )قرآف( (ٔٔ)، )أي((ٓٔ)نظر -شيخنا
السلف، وكذا ُب كبلـ ابيو فقد صّرحوا ٔبواز بيع كتب فقو بعض اجملتهدين، وعّللوه 

 .(٘ٔ)، قاؿ الرافعي: لكن يكره(ٗٔ)واآلثار (ٖٔ)يات(ٖبلوىا عن )اآل

                                 
 ُب )ظ(: )والقرآف(. (ٔ)
 ُب )ـ(: )ىزاىم(. (ٕ)
 (.ٔٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٛٓٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )اآلثار(. (ٗ)
 ٛباـ بن موسى بن يوسف بن ٛباـ بن علي بن الكاُب عبد بن علي بن الوىاب ىو عبد (٘)

 سبع سنة بالقاىرة ولد السبكي، الدين تقي بن نصر أبو الدين تاج القضاة، قاضي العبلمة،
 ا٤بزي، ا٢بافظ على وقرأ غّبه، وعلى والده على ٜباف، اشتغل سنة وقيل: وسبعمائة وعشرين

 ٨بتصر شرح تصانيفو: وسبعمائة، ومن وسبعْب إحدى سنة ا٢بجة ذي ُب الذىيب، توُب والـز
ينظر: ا١بوامع.  وٝبع الكربى، الفقهاء وطبقات البيضاوي، ا٤بنهاج وشرح ا٢باجب، ابن

 (.ٙٓٔ -ٗٓٔ/ ٖ) شهبة قاضى البن الشافعية طبقات
 ُب )ظ(: )علم(. (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 ُب )ظ(: )فيها(. (ٛ)
 (.ٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
 (.ٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)
 ساقط من )ظ(. (ٔٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )القرآف(. (ٕٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )األخبار(. (ٖٔ)
 (.ٛٓٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗٔ)
 (.ٕٖٕ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘ٔ)
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، وقيل: يصّح بيع ا٤بتضمنة ٤با مّر، وبعض ٫بو (ٕ): ولو ضمنا من زيادتو(ٔ)وقولو
ا٤بصحف ا٤بعْب أو الشائع ككلو فيما ذكر، وأفٌب بعضهم ُب كافر اشَبى دارا ُب 

و خبلفو؛ ألف ، فيبطل ٛبلك ما فيو اآليات واألوج(ٖ)سقفها آيات بتفريق الصفقة/
اآليات حينئذ متمحضة للتبعية، ألهنا ال تقصد بالنسبة ٤بقصود الدار بوجو، فبل يرد  

تقصد بالنسبة  (ٗ)//ب[ التبعية؛ ]ألهنا حينئذٜٚٔكوهنا قد تذكر ُب كتاب على جهة ]
٤بقصود الكتاب من بعض الوجوه، وهبذا ٯباب عن إرسالو صلى اهلل عليو وسلم كتبو 

ليمكنهم إياىا مع اشتما٥با على بعض اآليات؛ ألهنا بالنسبة ٤بقصود  إليهم ا٤بتضمنة
 .(٘)الكتاب غّب مقصودة بوجو، كهي ُب الدار[

فيها من اللبنات النجسة ومن التمويو ُب  (ٙ)و٩با يؤيّد الّصّحة، اعتقادىم ]ما[
 .مسألة الربا كما يأٌب، وعّللوه ٗبا مرّ 

فيو نظر؛ القتضائو أف البعض الذي  (ٚ)ة(وتعليل الشارح بأهنا ٓب تقصد )ا٤بدارس
ٰبـر بيعو من ا٤بصحف ىو ما ٰبـر على احملدث مسو وليس كذلك فيما يظهر، )بل لو  

آية للتربؾ أو غّبه حـر بيع ما ىي فيو؛ ألهنا أؤب بذلك من بيع ما فيو آثار  (ٛ)كتب(
بأف  (ٜ)تمل )الفرؽ(السلف، وا٣باًب ا٤بنقوش عليو آية أو آيات ٰبتمل إ٢باقو بالدار، وٰب

األحدية ألف  (ٔٔ)وىو األقرب، وليس مثلو الدرىم (ٓٔ)ا٣باًب قد يقصد ]لنقشو[

                                 
 ُب )ـ(: )وقو٥بم(. (ٔ)
 (.ٓٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٕ)
 /أ/ظ[.ٙٙٔهناية ] (ٖ)
  .[/ـ/أ٘ٓٔ( هناية ]ٗ)

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)
 ُب )ظ(: )ا٤بدراسة(. (ٚ)
 ُب )ظ(: )حٌب لو كتبت(. (ٛ)
 ساقط من )ـ(. (ٜ)
 ُب األصل و )ـ(: )لنفسو(، وىو ٙبريف. (ٓٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )الدراىم(. (ٔٔ)
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للحاجة كما أشار إليو  (ٕ)ال يقصد لنقشو بوجو، على أف ذلك ]مستثُب[ (ٔ)الدرىم
التاج السبكي بقولو: وقد عمت البلوى ٗبلك أىل الذمة الدراىم والدنانّب وعليها آيات 

ُب السلف وال ُب ا٣بلف، وكأنو سومح بذلك للحاجة  (ٖ)وٓب ينكر ذلك(من القرآف، )
و٫بوه من كل )ال بإرث( بنحو البيع وا٥ببة  (ٗ) وإ٭با يشَبط اإلسبلـ ُب ٛبلك ]ما ذكر[

 .الكافر ٝبيع ما مّر هبما (ٙ))ٛبلك( (٘)فبل )ٲبنع()وفسخ( ملك قهري، 
قيل: ٲبتنع فيها، أما اإلرث؛ إذ األصّح أهنا فسخ، و )إقالة(؛ كاف الفسخ )ولو( 

فؤلف ا٤بلك فيو قهري ويتصور ملك الكافر ا٤بيت ٤با مّر بإسبلـ ُب يده أو كتابتو، وأما 
/أ[؛ فؤلنو يقطع العقد وٯبعل األمر كما كاف وليس كإنشاء عقد، ومن ٓٛٔالفسخ ]

لة بقولو: فهو استدامة، وأبدؿ قوؿ أصلو وا٤بسَبد بعيب أو إقا (ٚ)ٍَب ٓب تثبت بو الشفعة
سائر أسباب الفسخ، وىي تزيد على العشرين كما  (ٜ)ولو إقالة، )فشمل( (ٛ)[وفسخ]

يعرؼ ٩با يأٌب ُب ٧بالو، وللمشَبي رده بالعيب و٫بوه، وإف وقع اإلسبلـ ُب يده على 
 .األوجو

وُب معُب الفسخ الرجوع ُب ا٥ببة والقرض ٔبامع أف كبل منها يرفع العقد، كأف 

                                 
 ُب )ـ(: )الدراىم(. (ٔ)
 ُب األصل: )مسى(. (ٕ)
 ُب )ظ(: )وٓب يتكرر ذلك(، وىو خطأ. (ٖ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٗ)
 )ظ(: )ٛبنع(، وُب )ـ(: )ٛبتنع(. ُب (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )ٗبلك(. (ٙ)
 ُب الّلغة: الضّم.  الش ْفَعة (ٚ)

 .ضٍ وَ عِ بِ  كَ لَ فيما مَ  على ا٢بادثِ  ريك القدٙبِ يثبت للش   ،قهريّ  كٍ ٛبلّ  حق   وُب الّشرع:    
(، مادة )شفع(؛  ٗٛٔ/ٛ(؛ لساف العرب )ٖٔٗريب ألفاظ الّشافعّي ص)ينظر: الزاىر ُب غ    

(، غاية ٖ٘/ٙ(، ٙبفة احملتاج )٘٘(، معجم مقاليد العلـو ص)ٕٗٛكفاية األخيار ص)
 (. ٕٚٔ/ٖ(؛ إعانة الطالبْب )ٕٚٔالبياف ص)

 ُب األصل: )بفسخ(، وا٤بثبت موافق للفظ ا٤بصّنف. (ٛ)
 ُب )ظ، ـ(: )فيشمل(. (ٜ)
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أو يقرضو آلخر فيسلم فلو الرجوع فيو، وإف استلـز دخوؿ  (ٔ)لقرعة يهب كافر كافرا
جازت  (ٕ)مسلم ُب ملك كافر ابتداء، ولو اشَبى عامل القراض الكافر عبيدا )وأسلموا(

قسمتهم بينهما على األوجو، وإف تضمنت دخوؿ ا٤بسلم ُب ملك الكافر للضرورة، إذ 
 ٍب يكلف ما يأٌب.إال بالقسمة  (ٖ)ال ٲبكن ٛبييز حصة )العامل(

إال بالتمليك  (ٗ)وعلم ٩با تقّرر أنو ال ٲبكن دخوؿ ٫بو ا٤بسلم ُب ملك الكافر/
، وُب كل من ىذه الثبلثة فروع كثّبة ال ٚبفى (ٙ)العتق (٘)القهري والفسخ واستعقاب

إذا ملك الكافر شيئا ٩با مّر بنحو إرث، أو أسلم الكافر ُب يده )و( على ا٤بتأمل، 
على غّب كافر كما اعتمده األذرعي  (ٚ)عنو ببيع أو ىبة أو وقفكو( )كلف رفع مل

                                 

لغًة: مأخوذة من قرعُت الشيء: أي كفْفُتو وصرفُتو، و٠ّبي بذلك ألنّو يكّف ا٣بصـو  رعة( القُ ٔ)
 بو. وقيل: ىي الس همة. 

 .ولِ عْ و حْب فِ ع علمُ ا بينهم ٗبا ٲبتنِ شريك ٩بّ  كل     حظ  ما يعْب   فعلُ واصطبلًحا:      
(؛ شرح حدود ابن عرفة ص ٕٙٙ/ٛ(؛ لساف العرب )ٕٕٓ/ٔينظر: احملكم واحمليط األعظم )     

 (. ٔٛ/ٗ(؛ ا٤بوسوعة الفقهّية الكويتّية )ٖٛٚ)

 ُب )ظ، ـ(: )فأسلموا(. (ٕ)
 ُب األصل: )العآب(، وىو ٙبريف. (ٖ)
 /ب[ )ـ(.٘ٓٔهناية ] (ٗ)
٥بذا  يصح الشراء إذا استعقب عتقا ٓب أجد -يعِب الفقهاء– وقو٥بم أيضاقاؿ الفيومي: ".... (٘)

ذكرا إال ما حكي ُب التهذيب استعقب فبلف من كذا خّبا ومعناه وجد بذلك خّبا بعده 
 ".وكبلـ الفقهاء ال يطابق ىذا إال بتأويل بعيد فالوجو أف يقاؿ إذا عقبو العتق أي تبله

 (.ٕٓ٘/ٔينظر: روض الطالب ) (ٙ)
 ُب الّلغة: ا٢ببس وا٤بنع. الوقف (ٚ)

وُب الّشرع: ٙببيُس ماٍؿ ٲبكن االنتفاُع بو مع بقاء عْينو، بقطع تصّرؼ الواقف وغّبه ُب رقبتو، 
 يصرؼ ُب جهِة خٍّب تقربًا إٔب اهلل تعأب.

(، ٙبرير ألفاظ التنبيو ٜٓٗ(؛ الكّلّيات ص )ٖٙٙ/ٕينظر: ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )
(، السراج الوّىاج ٖٗٓ-ٖٖٓ(، كفاية األخيار ص )ٖٓٗ(، التعاريف ص )ٖٕٚص)
 (.ٕٖٓص)
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ٍب يؤمر هبا، وىذا  (ٕ)/ب[ لو؛ ألنوٓٛٔ، وفارؽ صحة إجارتو ](ٔ)والزركشي وغّبٮبا
أجره مدة عمره ٓب يصح، أو البعض لـز أف يبقى البعض اآلخر  (ٖ)متعذر ىنا ألنو وإف

قالو الشارح أو عتق أو غّبىا، وال ٰبكم ذا يندفع ما هب، أي اختصاصو و (ٗ))على ملكو(
بزوالو، ٖببلؼ ما لو أسلمت زوجة كافر؛ ألف ملك النكاح ال يقبل النقل فتعْب 

تكفي ىبتو لولده ا٤بسلم، وعليو  (ٙ)، وقضية كبلمهم أهنا(٘)البطبلف ٖببلؼ ملك اليمْب
، ويكفي رفع من أمره باإلزالة كلما رجع (ٚ)فبل نظر ١بواز رجوعو؛ ألف ا٢باكم يتمكن

صحيحة للرقيق ا٤بسلم، وكذا ا٤برتد فيما يظهر بناء على )بكتابة( كاف )ولو( ا٤بلك 
صحة كتابتو دفعا للذؿ عنو، ومن ٍب كفت الكتابة إلفادهتا االستقبلؿ، وإف ٓب يزؿ هبا 

وىي  (ٓٔ)ة من التجّوز، وعبارة أصلو ككتابةيعلم ما ُب جعلها عام (ٜ)، وبو/(ٛ)ا٤بلك
واإلجارة  (ٔٔ)احتملت التمثيل خبلفا للشارح، وقيل: ال تكفي الكتابة كالرىنأؤب وإف 

                                 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )وذلك لقطع سلطنة الكافر عن ا٤بسلم، قاؿ تعأب:  (ٔ)

(، ٕٓٙ(، ا٢باوي الصغّب ص)ٓٔٔ/ٛ، ينظر: فتح العزيز )[ٔٗٔ]النساء:( ڃ ڃ
 (.ٔٔ/ٕإخبلص الناوي )

 ُب )ظ، ـ(: )بأنو(. (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )إف(. (ٖ)
 ُب )ظ(: )على ما ملكو(. (ٗ)
 (.ٛ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٔٔٔ/ٛظر: فتح العزيز )ين (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )أنو(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )متمكن(. (ٚ)
 (ٛ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)
 /ب/ظ[.٘ٙٔهناية ] (ٜ)
 (.ٕٓٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٓٔ)
 وأَثبتو أَدامو :الشر   لو وأَْرَىنَ  ،دائم َأي :راِىنٌ  طعاـ : الثبوت، والدواـ، يقاؿ:ُب اللغة ( الر ىنٔٔ)

وقيل ىو مطلق ا٢ببس، ويطلق الرىن على ا٤برىوف تسمية للمفعوؿ باسم  حٌب كّف عنو. لو
  .، أّما الرّاىن: فهو صاحُب ا٤باؿ، ال صاحَب الرىنالرىن يأخذ الذي :ُمْرهتَِنُ والْ  ا٤بصدر،

 وُب االصطبلح: جعل عْب مالية وثيقة ِبَدْين ُيستوَب منها عند تعذ ر َوفائِِو.    
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)فإن ، ويرد بأف كبل  ٩با ذكر ال يفيد االستقبلؿ ٖببلفها، (ٕ)والتزويج وا٢بيلولة (ٔ)والتدبّب
الكافر من رفع ملكو عما ذكر وعن الكتابة ُعّزر ٕببس وضرب حٌب يزيل ملكو امتنع( 

ي باعو ا٢باكم بثمن ا٤بثل حاال من نقد البلد كما يفعل با٤بمتنع عليو أ)بيع( عنو، أو 
/أ[ ا٢بق أو ٗبالو ذلك بل أؤب، فإف ٓب ٯبد مشَبيا بو وضعو عند ٔٛٔمن أداء ]

 .(٘)عليو من كسبو أو غّبه (ٗ)لو )ونفقتو( (ٖ)مسلم، )واستكسب(
ن مصلحة ( ال ٯبوز للحاكم كتابتو على األوجو، بل يتعّْب البيع ٤با فيو مو)

وأـ ولد ٩بن صار )يِده عن نحو مدب ر( أيضا رفع  (ٙ)ا٤بالك بقبض الثمن حاال، كّلف
عنده بأف يوضع ا٤بدبر عند عدؿ وا٤بستولدة عند امرأة ثقة )أسلم( لو حق ُب العتق، إذا 

، وال يبع (ٚ)و٫بوىا، ويستكسب لو، وال يكلف العتق؛ )ألنو تفويت للرقبة ٦بانًا عليو

                                 
( مادة: )رىن(؛ القاموس احمليط، باب النوف فصل الراء ٛٛٔ/ ٖٔينظر: لساف العرب )

(؛ ٙبفة ٖٛٔ(؛ التعريفات ص )ٚ/ٙ(؛ البياف )ٜٓٔ(؛ ؛ ٨بتار الصحاح ص )ٚٓٔٔص)
 (.ٖٕٗ/ٗ(؛ هناية احملتاج )ٜ٘ٔ/ٕ(؛ مغِب احملتاج )ٖٕٔ/ ٕاحملتاج )

 : وىو ُب اللغة: الّنظر ُب عواقب األمور. ( الت ْدِبّبٔ)
ْعَتُق عن ُدبٍُر، أي بعد موت سّيده، وىو نوعاف: 

ُ
وشرًعا: تعليق العتق با٤بوت. فا٤بدب ر: ىو ا٤ب
مطَلٍق أو غالٍب الوقوع، كأف يقوؿ السّيُد لعْبده  ُمطَلٌق ومقي ٌد: فا٤بطلق: أف يعّلق عتقو ٗبوتٍ 

ٍ، كأف يقوؿ لو: إْف مت  من  أو أََمِتو: إف مّت فأنت حّر، وا٤بقي د: ما قُػي د ٗبوٍت أو وقٍت معْب 
.  مَرِض كذا، أو إٔب وقت كذا، أو ُب طريق كذا، فأنت حرٌّ

(؛ هتذيب األ٠باء ٖٚٓ/ٜٔ(؛ هناية ا٤بطلب )ٖٗٚينظر: مقاييس اللغة البن فارس ص)
(؛ طلبة ٙٔٔ( مادة )دبر(؛ التعريفات ص)ٕٙ٘/ٔ(؛ ا٤بصباح ا٤بنّب )ٖٓٔ/ٖواللغات )
 (.ٕ٘ٗ-ٕٗٗالطلبة ص)

 (، وا٢بيلولة: حلوؿ األجل.ٛ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٕ)
  ُب )ظ(: )أو استكسب(، وُب )ـ(: )واستكسبو(. (ٖ)
 ُب )ظ(: )ويعتقو(. (ٗ)
 (ٛ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٔٔٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )وكلف(. (ٙ)
 (.ٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
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العتق، نعم إف تأخر تدبّبه عن إسبلمو   (ٕ)من إبطاؿ حقو من( (ٔ)ف صّح ]٤با[ا٤بدبّر وإ
بصفة يباع عليو على ما قالو  (ٗ)وا٤بعلق عتقو (ٖ)كلف بيعو لسبق وجوبو على التدبّب

، وىو متجو إذ ال فرؽ بينهما، والفرؽ (ٙ)، لكن أ٢بقو ا٤باوردي با٤بدبّر(٘)ٝبع متقّدموف
ٖببلؼ التعليق على صفة غّب  (ٛ)عتق على صفة ٧بققة الوقوعتعليق ال (ٚ)بأف التدبّب/

ا٤بوت، فإهنا قد ال تقع أصبل يرد باف لنا صفات كثّبة غّب ا٤بوت ٧بققة الوقوع، كأف 
طلعت الشمس وال قائل بالتفريق بْب ٧بققة الوقوع وغّبىا، فبل نظر لذلك على أنو لو 

وتأخره عنو، وال  (ٓٔ)ـ )لبلستيبلد(التفريق ٓب يبعد، وال فرؽ بْب سبق اإلسبل (ٜ)قبل
؛ ٤با فيو من اإلجحاؼ (ٔٔ)/ب[ خبلفاً للزركشئٛٔيكلف بيع ا٤بستولدة من نفسها ]

افتداىا بقدر قيمتها أجرب على  (ٕٔ)بتأخر الثمن ُب الذمة. نعم إف طلب غّبه ]منو[
اؿ بأمر ، ولو ٞبلت كافرة لكافر من كافر فأسلم تبعو ا٢بمل، وللرويا٘ب احتم(ٖٔ)األوجو

، وال يبعد أف األقرب (ٗٔ)مالكها بإزالة ملكو عنها إف قلنا: ا٢بمل تعطى حكم ا٤بعلـو

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٕ)
 ُب )ـ(: )التدبّبة(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )عنو(. (ٗ)
 (.ٜ٘/٘(، البياف )ٓٚٔ/ٙب )ينظر: هناية ا٤بطل (٘)
 (.ٖٚٗ/ٓٔينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٙ)
 /أ[ )ـ(.ٙٓٔهناية ] (ٚ)
 ُب نسخة )ح( )ـ( زيادة: ]كإف طلعت[ (ٛ)
 ُب )ـ(: )قيل(. (ٜ)
 ُب )ظ(: )االستيبلد(، وُب )ـ(: )واالستيبلد(. (ٓٔ)
بثمن ا٤بثل أف ٯبربىا : "وينبغي إذا طلب بيع ا٤بستولدة من نفسها -رٞبو اهلل–قاؿ الزركشي  (ٔٔ)

 (.ٜٜٖ/ٕ(، الغرر البهية )ٛ/ٕعلى ذلك". ينظر: أسُب ا٤بطالب )
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٕٔ)
 (.ٛ/ٕقيل: ىو الظاىر، وتُػُعّقب بأنو بيع فبل يصح فيو اإلجبار. ينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖٔ)
 (.ٜٖٚ/ٕ) (، حاشية العباديٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗٔ)
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أف ال يؤمر بذلك؛ ألف ا٢بمل وإف أعطي حكم ا٤بعلـو إال أنو ليس ]من كل وجو، 
ٗبحقق اآلف، فبل يكوف سببا ُب تكليف ا٤بالك بإزالة ملكو؛ ألنو  (ٔ)وأيًضا فهو ليس[

كلف الكافر رفع يده أيضاً عن )و( ؿ إليو إال عند ٙبقق سببو، خبلؼ األصل فبل يعد
أي يستأجره من ذلك إجارة عْب ال )تأّجر( عن ما )و( ا٤بسلم ػػو من ٫بو )ما ارتهن(

، ورّجحو الزركشي بأف يوضع ا٤برىوف ابتداًء عند عدؿ (ٕ)ذمة كما اقتضاه كبلـ الشيخْب
سلم يسلم إليو ٍب ينزع حاال إذ ال ٧بذور ٖببلؼ وال يسلم إليو، وٕبث األذرعي أف ا٤ب

ا٤بصحف ألنو ٧بدث، ويرد ٗبا يأٌب فيمن أسلم قبل القبض، إذ لو جاز قبضو لو ٓب 
يوجبوا قبض ا٢باكم لو، ويؤجر األجّب ٤بسلم وىذا من زيادتو، فإف امتنع أجره ا٢باكم  

اوردي: إنو يفسخ، واألوؿ كما قالو ابن الرفعة قياًسا على ما مر ُب البيع، لكن قاؿ ا٤ب
 أوجو.

أي ( (ٖ))وصّحا/أ[ ٕٛٔوقولو: تاجر غّب معروؼ، وإ٭با ا٤بعروؼ استأجر ]
، قاؿ (٘)ولو إجارة عْب، لكن مع الكراىة فيها (ٗ)ارهتانو ببل كراىة واستئجاره ٤با ذكره

فيمتنع قطعا، وإ٭با صّحا؛ ألف الرىن ٦برد  (ٙ)الزركشي: إال ُب األعماؿ ]ا٤بمهنة[
ٌّ.(ٛ)وال يوضع ٙبت يده (ٚ)استيثاؽ   ، واإلجارة ال تثبت لو هبا تسلط تا

، لكن (ٓٔ()ٜ)نفسو لكافر وباشر العمل بنفسو -رضي اهلل عنو-وقد أّجر علي 
                                 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔ)
 (.ٛ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٔٔٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 بياض ُب )ظ(. (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )ذكر(. (ٗ)
 (.ٜٖٛ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٔ٘/ٔينظر: روض الطالب ) (٘)
 ُب )ظ( )ح( )ـ(: )ا٤بمتهنة(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )استياؽ(. (ٚ)
 (.ٖٖٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٖٔ/ٖوإ٭با يوضع عند عدؿ. ينظر: ا٤بنثور ُب القواعد ) (ٛ)
قاؿ ابن حجر ُب التلخيص ا٢ببّب ُب آخر كتاب اإلجارة: رواه ابن ماجو والبيهقي وأٞبد،    (ٜ)

وقاؿ: رواه اإلماـ أٞبد من طريق علّي بسند جيد، ورواه ابن ماجو بسند صححو ابن السكن 
قرطبة  .التلخيص ا٢ببّب طؿ: )كنت أدلو الدلو بتمرة وأشَبط أهنا َجلدة(. ٨بتصرا قا

(، الغرر ٚ/ٕ(، وىو مذكور ُب كتب الفقو بصيغة "روي"، ينظر: أسُب ا٤بطالب )ٖٗٔ/ٖ)
 (.٘ٚٔ/ٗ(، مغِب احملتاج )ٜٖٛ/ٕالبهية )

 (.ٜٖٛ/ٕ(، الغرر البهية )ٛ/٘ٔينظر: اجملموع ) (ٓٔ)
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بأف الظاىر بأهنا كانت إجارة إجارة ذّمة أو عْْب، والقوؿ  (ٔ)ٰبتمل أهنا ]كانت[
لو منو إذ ال يثبت ( (ٖ))وإعارةلشيء من ذلك عنده )كإيداع( ال دليل عليو،  (ٕ)]ذّمة[

، وإال فسيأٌب فيو  (ٗ)/لو التسلط التاـ ُب شيء منهما، وذكر اإلعارة من زيادتو ىنا
٫بو صحة إيداع  (٘)/كأصلو أهنا تكره، وىو يدؿ على صحتها، وما اقتضاه كبلمو من

، فقد جـز السبكي ٗبنع اإليداع، واإلعارة مثلو بل أؤب، (ٙ)ا٤بصحف وإعارتو فيو )نظر(
ويؤيّده قوؿ ابن عبد السبلـ: ال ٯبوز دفع ا٤بصحف إٔب ذمي ٔبلده، وال يدفع 

 . انتهى.(ٚ)ا٤بصحف والتفاسّب وكتب ا٢بديث إٔب كافر ال يرجى إسبلمو
و لو ٩بّا مّر كذلك، و٫بو النسخ كالتجليد كّل ما امتنع بيع  (ٛ)وينبغي )أف يكوف(

عن التحقيق  نقلدوف شرائو، كما  (ٜ))ا٤بسلم( ا٤بصحفبل أؤب، ويكره للمسلم بيع 
ا٤بتأخرين عن اجملموع، فبعضهم  نقلٝبع متأخروف واختلف  (ٓٔ) و]جـز بو[

عنو عدمها وعدـ كراىة بيِع  نقلعنو كراىة الشراء أيضا، وبعضهم  نقل/ب[ ٕٛٔ]
ا٢بديث والفقو، وا٢بق أف ُب عبارتو ما يدؿ على كبل النقلْْب، واألوجو  (ٔٔ))كتٍب ٫بَو(

 .(ٕٔ)عدـ كراىة شرائو وبيع غّبه
بعد أف اشَباه )مشترى أسلم( افر ك)حاكم( أي للكافر )لو( وجوبا )وقـََبَض( 

                                 
 ادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب زي (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٕ)
 بياض ُب )ظ(. (ٖ)
  .[ب/ـ/ٙٓٔ( هناية ]ٗ)

 . /أ/ظ[ٚٙٔهناية ]( ٘)
 ُب )ـ(: )ونظره(. (ٙ)
 (.ٜٖٛ/ٕينظر: حاشية العبادي ) (ٚ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٛ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٜ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )بيع ٫بو كتب(. (ٔٔ)
 األقواؿ: "والصحيح من ا٤بذىب أّف بيعو مكروه". ( بعد نقلٕٕ٘/ٜقاؿ ُب اجملموع ) (ٕٔ)
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قبل أف يقبضو؛ ألف ُب ٛبكينو من قبضو تسليطا لو على  (ٔ)]من مسلم أو كافر و[
مسلم، بل بقبضو لو ا٢باكم ولو بنائبو حٌب يصّح التصرؼ فيو، وال نظر لصحة ٫بو 

ؿ العتق والوقف قبلو لعدـ تعينهما عليو، ٍب يكلفو رفع ملكو فإف امتنع باعو عليو، قا
: وللمشَبي الفسخ حينئذ أي لقلة رغبات الكفار فيو -وتبعو الغزإب-اإلماـ: 

فهو كعيب حدث قبل القبض وفيو نظر، وفارؽ إسبلمو ٚبمر العصّب قبل  (ٕ))بإسبلمو(
 .(ٖ)قبضو بزواؿ ا٤بالية ٍب ال ىنا ويقبض لو أيضا مستأجر أسلم قبل القبض

، (ٗ)يع الصغّب احملكـو بكفره لكافراختلف النقل عن الرويا٘ب ُب كراىة بفرع: 
 والذي يتجو عدـ الكراىة لكن األؤب أف ال يفعل، ولو ٛبلك كافر كبّب.

قل ال يقبل منو إٔب دين آخر ٤با يأٌب أف ا٤بنت (ٙ)من نقلو من )دينو( (٘))ٲبنع(نعم 
ا٣بيل، ومن  (ٚ)إال اإلسبلـ، ومن ٛبلك نفيس واستخدامو ٤با فيو من ]الَبّفع، كركوب[

/أ[ طريقًا ُب خبلصة منو، ذكر ٖٛٔ] (ٛ)ٞبل رقيقو على فساد بيع عليو أف يعْب البيع
، ويأٌب فيما إذا ٓب ٯبد (ٔٔ)ا٣براج (ٓٔ)، وسيأٌب مع نظّبه قبل(ٜ)ذلك ابن الصبلح

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من )ظ، ـ(. (ٔ)
 ُب )ـ(: )باستبلمو(. (ٕ)
 (.ٙٔ/ٖ(، الوسيط )ٕٚٗ/٘)ينظر: هناية ا٤بطلب  (ٖ)
(، ٜٕٗ/ٔ(، روض الطالب )ٕٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕٔٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٗ)

 (.ٜٖٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٚٛٔ/ٔفتح الوىاب )
 ُب )ـ(: )ا٤بنع(. (٘)
 ُب )ظ(: )دين(. (ٙ)
 ُب األصل: )التوقع لركوب(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٚ)
 ْب القوسْب ساقط من: )ـ(.ما ب (ٛ)
 (.ٕٓٚ/ٔفتاوى ابن الصبلح ) (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )قبيل(. (ٓٔ)
: الغّلة، والضماف: الكفالة وااللتزاـ، ويتعّدى بالتضعيف، تقوؿ: ضّمنتو األمر: ا٣براج ُب الّلغة (ٔٔ)

 إذا ألزمتو بو. 
 من كاف تلف لو وأنّ  مقابلة ُب للمشَبي فهو ،ةوغلّ  ةفائد من ا٤ببيع من ٱبرج ماوُب االصطبلح: 

 .ضمانو
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ـّ ولد[٫بو ا٤بدب ر ]و  ٫بو (ٔ)وُب(مشَبيا، ) أ
 .(ٖ))ما مّر كما ىو ظاىر( (ٕ)

وحْب أًب الكبلـ على الركنْب األولْْب، أعِب الصيغة والعاقد، شرع ُب الكبلـ على 
 يصّح( (٘))وإنما: وعلى شروطو فقاؿ، وىو العوض ٜبًنا كاف أو مثمًنا، (ٗ)الركن الثالث/

 :لقيمعقود عليو يصلح إليراده عليو بأف يوجد فيو الشروط ا٣بمسة اآلتية )في( البيع 
ا٤بلك مع أنو لو باعو وحده ٓب يصح، وكذلك ُب أضحية  (ٙ)وىي موجودة ُب حرٙب

التطوع مع عدـ صحة بيعها، وليس كذلك؛ ألنو إف أمكن إحداث حرٙب للملك، 
ا بعده إٔب عدـ قدرة تسليمو، كبيع بعض معْب فالوجو الصحة وإال فا٤بنع راجع فيو وفيم

 .(ٚ)من ثوب ينقص بالقطع، وكبيع قن  منذور عتقو
ولو بالنظر ألصلو، وإف غلب ُب جنسو )ظاىر(،  يورد على عوضاألوؿ: أف 

: الشرط ال بّد من ، وقولو(ٜ)اقتضاه كبلمهم خبلفًا للزركشي (ٛ)النجاسة كما )علم(
ٙبققو، يرد بأف الشرط الطهارة وىي ٧بكـو هبا باعتبار األصل، بل يلزمو أف ال تصح 

طهارة كما ىنا، فعلم صحة بيع الصبلة ُب الثوب ا٤بشكوؾ ُب طهارتو، ال الشرط ٍب ال
 ./ب[ نوعافٖٛٔومّر أنو ] ،(ٓٔ)ادالز ب

                                 
( باب النوف فصل ٚٔٔٔ( مادة )ضمن(؛ القاموس احمليط ص )ٕٚ٘/ٖٔينظر: لساف العرب )
(، النهاية ُب غريب ٕٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٓٗ/ٔٔ(، اجملموع )ٕٛٚ/ٗالضاد؛ فتح العزيز )

 (.ٜٔ/ٕا٢بديث واألثر )

 ُب )ـ(: )ُب(. (ٔ)
 ُب )ظ( )ح( )ـ(: )وأـ الولد(. (ٕ)
 ُب )ـ(: )ما مّر كما مّر كما ىو ظاىر(. (ٖ)
 /أ[ )ـ(.ٚٓٔهناية ] (ٗ)
 بياض من )ـ(. (٘)
(، تاج العروس ٙٗ/ٕينظر: معجم ا٤بقاييس ُب اللغة ) .و فبل يدٗب منو: الذي حـر مسّ ا٢برٙب (ٙ)

(ٖٔ/ٗ٘٘.) 
 (.ٜٖٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٗٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٙٔ/ٕناوي )ينظر: إخبلص ال (ٚ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٛ)
 (.ٖٜٖ/ٖٓب أقف على خبلؼ الزركشي ُب عدـ جواز بيع النجس، وينظر: هناية احملتاج ) (ٜ)
 (.ٖٛ/ ٕ)ا١بيم . الزباد من اللنب الذي ٓب ٱبرج زبده منو حْب ٨بض (ٓٔ)
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)ينبغي أف يكوف مبني ا على أنو  (ٕ)ال ٰبّل شربو ٕباؿ (ٔ)ولنب الرجل والقوؿ أنو
، ومّر أنو ضعيف، وبيض ما ال يؤكل ٢بمو ألف األصح حل أكلو، والنبل مع (ٖ)٪بس(

ريشو الذي ال يتيقن ٪باستو، وإال كاف من باب تفريق الصفقة، وقد يفرؽ بينو وبْب ما 
بلفو ىنا، يأٌب ُب الدار ا٤ببنية باآلجر النجس بأف أصل ا٤بنفعة ٍب متوقف على اآلجر ٖب
)أو يطّهره فإف ا٤بتوقف على الريش إ٭با ىو ٛبامها ال أصلها، فاغتفر ٍب ما ٓب يغتفر ىنا، 

وجلد ميتة  (ٗ)فبل يصّح بيع ٪بس العْب، وإف أمكن طهره باالستحالة كسرجْب/َغْسٌل( 
وكلب ولو معل ما، وال بيع أحد مشتبهْب قبل ظهور ظهاره أحدٮبا باالجتهاد أو غّبه؛ 

يقّر بو ٦بوس  (٘)كبل منهما حينئذ ليس ٧بكوًما بطهارتو، وكذلك ]لو كاف[ألف  
ومسلموف، وحكمنا بتحرٙب الذبيحة اجملهولة؛ وذلك ٤با صّح من النهي عن بيع 

، وقيس هبا ما ُب معناىا، (ٚ)((، و))أف اهلل تعأب حرـّ بيع ا٣بمر وا٤بيتة وا٣بنزير(ٙ)الكلب
خلطو بلحم  (ٛ)وال متنجس ال يطهره غسل كمائع وماء وصبغ تنجست، وترياؽ

                                 
 أنو(.ُب )ظ، ـ(: )ب (ٔ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )مبِب على القوؿ بنجاستو(. (ٖ)
 /ب/ظ[.ٚٙٔهناية ] (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
(، ٖٕٕٚ( برقم )ٗٛ/ٖأخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب ٜبن الكلب ) (ٙ)

( ٚٙ٘ٔ( برقم )ٜٛٔٔ/ٖٙب ٜبن الكلب )ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٤بساقاة، باب ٙبر 
من حديث أيب مسعود األنصاري رضي اهلل عنو ))أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم هنى عن 

 ((.ٜبن الكلب ومهر البغي وحلواف الكافر
( برقم ٗٛ/ٖالبخاري ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب بيع ا٤بيتة واألصناـ ) أخرجو (ٚ)

(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٤بساقاة، باب ٙبرٙب بيع ا٣بمر وا٣بنزير واألصناـ ٖٕٕٙ)
 ( من حديث جابر رضي اهلل عنو.ٔٛ٘ٔ( برقم )ٕٚٓٔ/ٖ)

ياؽ (ٛ) ، الَب   هّنا تذىب با٥بم.فارسيٌّ معّرب. والعرُب تسم ي ا٣بمر تِْرياقاً وتِْرياقًة، أل: دواء السمـو
(، ٖ٘ٗٔ/ٗ. ينظر: الصحاح )ما ٲبنع ميكانيكيا امتصاص السم من ا٤بعدة أو األمعاء وقيل:

 (.٘ٛ/ٔا٤بعجم الوسيط )
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ل ألنو ُب معُب بز با٢بيات وحل أكلو، إ٭با ىو للضرورة اجملوزة ألكل ا٤بيتة، وآجر معجوف 
ى قـو أكل صلى اهلل عليو وسلم ))أّف اهلل إذا حرـّ عل (ٕ))عنو( (ٔ)٪بس العْب، )وصّح(
 .(ٖ)((شيء حـر عليهم ٜبنو

/أ[ القليل با٤بكاثرة، والكثّب بزواؿ التغّب ألنو  ٗٛٔوال أثر إلمكاف تطهّب ا٤باء ]
ف طهر كا٣بمر ٲبكن طهره بالتخل ل، وال لبلنتفاع بالصبغ ا٤بتنجس ُب صبغ شيء بو، وإ

، (ٙ)السبكي (٘)كما قطع بو/  (ٗ)مشا٤بصبوغ بو بالغسل، ويصّح بيع الرقيق الذي بو و 
ـو ليس جزءًا من ا٤ببيع ألنو ال يقابل بقسط من الثمن، وإ٭با شواستدّؿ لو بأف ا١بزء ا٤بو 

ىو تابع فبل نظر لعدـ إمكاف تطهّبه على أف تطهّبه ٩بكن، وقوؿ األسنوي: يلـز من 
مردود بأف البناء إ٭با يدخل ُب  (ٚ)آلجر ا٤بذكور فساد بيع دار بنيت بوعدـ صحة بيع ا

بيع الدار تبعا للظاىر منها، فاغتفر فيو ذلك ألنو من مصا٢بها، فكبلمهم ُب بيع آجر 
غسل كثوب  (ٜ) األرض مسمدة بنجاسة، أما ما )يطهره( (ٛ)منفرد وكذا يقاؿ ُب ]بيع[

                                 
 ُب )ـ(: )وضح(. (ٔ)
 ُب )ـ(: )أنّو صلى اهلل عليو وسلم قاؿ(. (ٕ)
(، وابن أيب ٖٛٛٗ( برقم )ٕٓٛ/ٖ) باب ُب ٜبن ا٣بمر وا٤بيتةداود ُب سننو، أخرجو أبو  (ٖ)

( ٜ٘/ٗ(، وأٞبد ُب مسنده )ٖٕٔٛٓ( برقم )ٖٓٓ/ٗ) ُب بيع جلود ا٤بيتةشيبة ُب مصنفو، 
(، من حديث ٗ٘٘ٔٔ( برقم )ٛٚٔ/ٛ(، والبيهقي ُب معرفة السنن واآلثار )ٕٕٕٔبرقم )

 رضي اهلل عنهما.–ابن عباس 
(، صحيح ا١بامع ٛ-ٚ/ٖ(، التلخيص ا٢ببّب )ٕٗٓ/ٕديث صحيح، ينظر: ٙبفة احملتاج )وا٢ب    

 (.ٜٕٚ/ٕ(، صحيح الَبغيب والَبىيب )ٜٜٓ/ٕالصغّب )
. بالكحل، أو النيل، أو النؤور، ويزرؽ أثره أو ٱبضر ىشٰبٍب ، الوشم: غرز اإلبرة ُب البدف (ٗ)

 (.ٓ٘/ ٖٗ)تاج العروس 
 /ب[ )ـ(.ٚٓٔهناية ] (٘)
 (.ٖٔٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 (.ٖ٘/٘ينظر: ا٤بهمات ) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )يطهر(. (ٜ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

666 

وفيو الدود ولو ميًتا؛ ألنو من  (ٔ)يعو كبيع القزّ تنجس ٗبا ال يسَب شيئا منو، فيصّح ب
، وقياسا على ا٢بيواف وُب بطنو النجاسة، ويفرؽ بينو وبْب عدـ صحة السلم (ٕ)مصا٢بو

فيو بأنو ٲبنع من اإلحاطة بصفاتو ا٤بشَبطة ٍب ال ىنا، ٍب رأيت بعضهم فرؽ بنحو ذلك 
ٖببلؼ بيع ما ُب الذمة من سلم  نقلوىو أف بيع ا٤بعْب يعتمد ا٤بشاىدة وا١بهالة معها، 

أف بيع ا٤بعّْب منو يصّح  (ٖ)وغّبه، فإنو يعتمد الوصف والغرر معو يكثر وٗبا تقرر )علم(
 .(ٗ)وزنًا وجزافًا

٧بموؿ على بيعو ُب  (٘)/ب[ ابن الرفعة ومن تبعو: "ال ٯبوز وزنا"ٗٛٔوقوؿ ]
الدىن النجس، واقتناء الكلب لنحو حراسة وصيد إف الذمة، و٘بوز الصدقة و٫بوىا ب

لذلك، وإف ٓب يكن من نسل معلم  (ٙ)وجد ما ٰبرسو، وكاف يعرؼ الصيد وتربية ا١برو
وتربية الزرع بو لكن  ،(ٜ)، واقتناء السرجْب(ٛ)خبلفًا للبغوي وغّبه (ٚ)على األوجو

 .(ٓٔ)يكره
                                 

، ريسماإلب ومن ويعمل .ا٢برير ة: ا٢برير على ا٢باؿ الٍب يكوف عليها عندما تنسجو دودالقز   (ٔ)
(، القاموس ٕٕٚ(، ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع ص)ٕٗٔ/ٛ. ينظر: هتذيب اللغة )معرب وىو

 (.ٕٖٓالفقهي ص)
 ُب )ظ، ـ(: )مصلحتو(. (ٕ)
 ُب )ـ(: )يعلم(. (ٖ)
 (.ٜ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٕٚ/ٜينظر: اجملموع ) (ٗ)
 (.٘٘ٔ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (٘)
. ينظر: ا٤بصباح جراء وأجر وأجراء وٯبمع ،الصغّب من ولد الكلب واألسد والسباع: ا١برو (ٙ)

 (.ٜٔٔ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٜٚ/ٔا٤بنّب )
 (.ٖٜٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 (. ٖٙ٘/ٖينظر: التهذيب ) (ٛ)
. وىو فارسي معرب ،َسرْكْبِ و الس رِقُْب،  . ويقاؿ:لبْ الز   :-بفتح السْب وكسرىا- :السرجْب (ٜ)

(، ا٤بعجم الوسيط ٙٚٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو ص)ٕ٘ٓٔينظر: القاموس احمليط ص)
(ٔ/ٖٛٛ.) 

 (.ٖٜٖ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)
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الصغّب؛  ولو ُب ا٤باؿ كا١بحش)نافع شرعا(  يورد على عوضأف الشرط الثاني: 
ألف ما ال يقع فيو كحمار زمن وسّم يقتل كثّبه وقليلو ال يُػَعد  ماال، فأخذ ا٤باؿ ُب 

، ودخل ُب ا٤بنافع شرعاً العبُد الز ِمُن ٤بنفعة عتقو، (ٔ)عة ا٤باؿمقابلتو ٩بتنع للنهي عن إضا
ولنب اآلدمي و٫بو ا٤باء على الشط، وإف ٓب يكن فيو وصف زائد كربد ألف سهولة 

، وخرج بو كتب ٫بو السحر (ٖ)ال ٚبرجو عن ا٤بالية (ٕ)التوصل إليو بدوف عوضو
أنّو  (ٗ)وٗبا يأٌب ُب ا٤ببلىي ]يعلم[والشعبذة؛ ٢برمة االشتغاؿ هبا ووجوب إتبلفها، وبو 

ال فرؽ بْب ما ينتفع بورقها وغّبه خبلفًا ٤بن فصل، وآالت ا٤ببلىي والّصور احملّرمة  
، وقد حرـ  صلى اهلل عليو (٘)كالصليب ولو كانت من ٫بو ذىب؛ إذ ال نفع هبا شرًعا

 . (ٙ)وسلم بيع األصناـ
/أ[ إلباحة استعماؿ ٘ٛٔذة منو ]وال تشكل صّحة بيع آنية النقد باآللة ا٤بتخ

بقوؿ عدْٕب طب إهّنا  (ٚ)تلك ٢باجة، ٖببلؼ ىذه فإهّنا ال تباع أصبل، وفرض إباحتها/
تشفي من مرض كذا حالة ضرورة نادرة فبل يعّوؿ عليها، ويؤخذ من ذلك صحة بيع 

د، اآلنية ا٤بعمولة من تراب ا٢بـر خارجو؛ ألنو ٰبل استعما٥با ٢باجة فهي كآنية النق
وجوب كسر آنية النقد ال ٲبنع  (ٛ)ووجوب ردىا إٔب ا٢بـر ال يناُب صحة بيعها، كما أف/

صحة بيعها على ىيئتها، وخرج بو أيضًا ٫بو النرد ما ٓب يصلح بنادؽ للشطرنج فيصّح 
حينئذ مع الكراىة، كبيع الشطرنج وجارية الغناء و٫بو كبش النطاح، وإف قصد زيادة 

                                 
 (.ٜٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٔ/ٕي )ينظر: إخبلص الناو  (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )عوض(. (ٕ)
 (.ٓٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٖ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٗ)
 (.ٜٖٙ/ٖة احملتاج )(، هنايٓٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
(، ينظر: صحيح ٖٕٕٙباب بيع ا٤بيتة واألصناـ ح ) – وصحيحأخرجو البخاري ُب  (ٙ)

(، ومسلم ُب باب النهي عن بيع ا٣بمر ٜٕٕ/ ٛ)موافق لَبقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي  -البخاري 
 (.ٔٗ/ ٘)صحيح مسلم ط ا١بيل (، ينظر: ٖ٘ٓٗوا٤بيتة ح )

 /أ[ )ـ(.ٛٓٔهناية ] (ٚ)
 /أ/ظ[.ٛٙٔهناية ] (ٛ)
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 .(ٔ)ود أصالة ا٢بيوافالثمن لذلك ألف ا٤بقص
استحقت منفعتو مدة معلومة، كأف سكنتو )وإن( ويصّح بيع الطاىر النافع شرًعا 

، ألف ٫بو اإلجارة إ٭با ترد )أّجر(معتّدة باألشهر، أو أوصى ٗبنفعتو مّدة معلومة، أو 
على ا٤بنفعة، فبل ٲبنع بيع الرقبة كالتزويج، وقيل: ال يصّح إف باعو من غّب ٫بو 

جر، والبائع غّب ا٢باكم ٥برب ا١بماؿ، وكأف البيع غّب ضمِب واألصح قطًعا وعلى ا٤بستأ
األوؿ، فيتخّب ا٤بشَبي ا١باىل بْب الصرب النقضاء ا٤بدة ببل أجرة لو وبْب أف يفسخ، 

، لكن أفٌب الغزإب بأنّو لو قاؿ: ظننت أف ٕب أجرة ما ٰبدث (ٕ)وأما العآب فبل خيار لو
ا٤بنفعة ثبت لو ا٣بيار إف كاف ٩بن يشتبو عليو ذلك، /ب[ من ٘ٛٔعلى ملكي ]

 ، وفارؽ ملك ا٤بستأجر(ٖ)وخالفو الشاشي، لكن رجح الزركشي األّوؿ؛ ألنو ٩با ٱبفى
ه على اإلجارة فيها ملك الزوج لزوجتو ٩با يأٌب، ٍب للعْب ا٤بؤّجرة حيث ال يؤثّر طرؤ 

متو، ٖببلؼ اإلجارة بدليل أف النكاح أضعف من ا٤بلك، فلم يقدر على مقاو  (ٗ))مّر(
أنو ال ٯبب على سيد األمة ا٤بزوجة تسليمها مطلًقا وإف قبض الصداؽ، وُب اإلجارة 

ٲبلك ا٤بنفعة ٖببلؼ الزوج فإنو إ٭با ٲبلك  م بعد قبض األجرة، وألف ا٤بستأجرٯبب التسلي
ج، ولو أف ينتفع ال ا٤بنفعة، ومن ٍب لو وطئت بشبهة كاف ا٤بهر ٥با أو لسيدىا ال للزو 

منفعة بقية  (٘)عرض انفساخ اإلجارة بنحو رد بعيب فعند ابن ا٢بداد )وتبعو البلقيِب(
منفعة البضع لو  (ٙ)ا٤بدة للمشَبي لزواؿ ا٤بانع، كما لو اشَبى مزوجة وطلقت )تكوف(

؛ ألف (ٚ)ال للبائع، وعند أيب زيد قاؿ ُب "الكفاية" وصححو ُب البحر أهنا للبائع
 .منافع تلك ا٤بدةا٤بشَبي ٓب ٲبلك 

وقاؿ ا٤بتوّٕب: إف قلنا الرد بالعيب يرفع العقد من حينو فهي للبائع، وإال 
                                 

 (.ٜٖٚ/ٖ(، هناية احملتاج )ٓٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٔ)
 (.ٗٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٕ)
 (.ٔٔٗ/ٕ(، ا٤بنثور ُب القواعد )ٕٚٗ/ٖينظر: مغِب احملتاج ) (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )من(. (ٗ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ(. (٘)
 (.ُب األصل: )يكوف (ٙ)
 (.ٜٖٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖ٘ٗ/ٕٓب أقف عليو ُب الكفاية والبحر، ينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
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 فللمشَبي.
الذي عليو أبو زيد وصاحب البحر  (ٔ)ويعلم ٩با تقّرر أف كوهنا للبائع )ىو(

، وعليو فيفرؽ بْب ىذا (ٖ)وفاقًا البن الرفعة وصاحب األنوار (ٕ)وا٤بتوٕب، وىو األوجو/
/أ[ أّف موجب ا٤بهر ٍّب وقع ُب ملكو فاستحّقو ال  ٙٛٔس عليو ابن ا٢بّداد ]وما قا

ا٤بنفعة ال إٔب غاية )أو  (ٗ)كذلك ىنا، وبأف ا٤بشَبي ٍب وطن نفسو على عدـ )ملكو(
وقوع الطبلؽ أو ٫بوه، وبو حصل ما وطن نفسو عليو فملك ما وجب  (٘)إٔب غاية(

ا٤بدة ا٤بعينة، وٓب ٰبصل ما وطن نفسو تلك  (ٙ)بعده، وىنا وطن نفسو على )عدمو(
عليو، فأبقيناىا للبائع إٔب مضي ا٤بدة الٍب وطن نفسو عليها؛ ألنو ٓب يطمع ُب شيء 

 .ا٤بذكور (ٚ)منها، واحتماؿ وقوع الفسخ ال أثر لو بعد التوطْب
أما ما استحقت منفعتو مدة ٦بهولة كمسكن ا٤بعتدة باإلقراء أو ا٢بمل، وا٤بوصى 

ة ٦بهولة كحياة ا٤بوصى لو، ]وا٤بوصى ٗبنفعتو أبًدا، فبل يصح بيعو مطلًقا، ٗبنفعتو مد
نعم، يأٌب ُب الروضة صّحة بيع الوارث من ا٤بوصى لو با٤بنفعة مطلًقا، ومثلو ا٤بعتّدة كما 
، وصحة بيع صاحب ا٤بنفعة من الوارث  ىو ظاىر، ومن غّبه إف أقّتت بوقت معلـو

، وكذا ا٤بوصى ٗبنفعتو أبدا من فبل يصّح بيعو مطلقاً  (ٛ)فقط، وصّحة بيعها من األجنيّب[
 .غّب مالك الرقبة

                                 

 ما بْب القوسْب ساقط من: )ـ(. (ٔ)
 /ب[ )ـ(.ٛٓٔهناية ] (ٕ)
 (.ٖ٘ٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )ملك(. (ٗ)
 ما بْب القوسْب ساقط من: )ـ(. (٘)
 ُب )ـ(: )عدـ(. (ٙ)
  )ظ(: )التوطن(، وُب )ـ(: )التواطْب(.ُب (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٛ)
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لعمل  (ٖ)ما لو كانت ]اإلجارة[ (ٕ()ٔ)وأ٢بق البلقيِب بذلك نقبل عن ]الزاز[
 ٗبّدة، كأف استأجر دابة للركوب إٔب بلد كذا، فيمتنع البيع قوالً  (٘))مقدر( (ٗ)]غّب[

واحداً؛ ١بهالة مّدة السّب، ويقاس بالبيع ما ُب معناه، وقولو: "أجر" مبِب على صّحة ما 
بأرض )كحّق ممّر( قّدمو وىو تأجر، وقد مّر أنو غّب معروؼ وا٤بنتفع بو شرعا أيًضا، 

ُب  (ٙ)بأرض وعلى سقف أيضاً، لكن ]يشَبط[)مسيل ما( حّق )و( وعلى سقف، 
)بناء( حق )و( ف أف يكوف ماء مطر ال غّبه كما يأٌب، ا٤باء الذي ٯبري على السق

/ب[ ا٤بسائل الثبلث من ٙٛٔفالواو ا٤بفيدة ٤با قررتو ُب ])وعلى سقف( بعلو جدار 
بالذكر ٤با ُب ٛبليكها بالعوض على التأييد من الغرابة، و٥بذا كاف  (ٚ)زيادتو، وخص ىذه/

كبلمو، وال إجارة ٧بضة بل فيو   األرجح أف العقد عليها ليس بيًعا ٧بًضا وإف اقتضاه
، وشائبة إجارة؛ (ٜ)ومن ٍّب ذكره )ىنا( ،باالهنداـ (ٛ)شائبة بيع؛ ألنو مؤب د )ال ينقص(

وكثّبين  (ٕٔ)، وإف أوىم كبلـ النص(ٔٔ)، وال ٛبلك بو عْب(ٓٔ)ألنو وارد على ا٤بنفعة
                                 

 (.ٕٜٗ/ٖ(، ومغِب احملتاج )ٖ٘ٗ/ُٕب النسخ )الرازي(، وا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 ، ا٤بعروؼ بػ: )الزاز(،عبد الرٞبن بن أٞبد بن ٧بمد السرخسي الُنويزي، الشافعيّ ىو: أبو الفرج،  (ٕ)

، ا٢بسْب و على القاضيتفقّ  ،الشافعيّ  اإلماـ من يضرب بو ا٤بثل ُب اآلفاؽ ٕبفظ مذىب أحد
ىػ(، عن نيف  ٜٗٗسنة ) -رٞبو اهلل–وغّبه، من مصنفاتو: ))التعليقة((، و ))اإلمبلء((، توُب 

  وسّتْب سنة.
(؛ سّب أعبلـ ٔٓٔ/٘(؛ طبقات الشافعية الكربى )ٖٕٙ/ٕينظر: هتذيب األ٠باء واللغات )     

 (.ٗ٘ٔ/ٜٔالنببلء )
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 (، ٕٜٗ/ٖما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل، وا٤بثبت موافق ٤با ُب مغِب احملتاج ) (ٗ)
 (، وا٤بثبت أنسب. ٖ٘ٗ/ٕقريب ٩با ُب أسُب ا٤بطالب )ُب األصل: )يقدر(. وما ُب األصل  (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)
 /ب/ظ[.ٛٙٔهناية ] (ٚ)
 ُب )ظ، ـ(: )ال ينفسخ(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )ىا ىنا(. (ٜ)
 (.ٓٓٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٗٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٓٔ)
 (.ٓٓٗ/ٕر البهية )(، الغر ٗٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٔٔ)
 (.ٖٕٔ/ٖينظر: األـ ) (ٕٔ)
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العقد حينئذ بلفظ البيع و  (ٕ)صّح بلفظها دوف ذكر مدة كما )يصّح( (ٔ)خبلفو، )ولذا(
عقد إجارة اغتفر فيو التأييد ٤با يأٌب، فإف ذكر مع لفظها مدة معلومة كاف إجارة ٧بضة، 
فيتعْب لفظها وُب معُب ذلك حّق وضع ا١بذوع على ا١بدار، وجاز تأييد ىذه ا٢بقوؽ 

 كالنكاح.  (ٖ)للحاجة إليها على الّتأبيد/
عْب، كبعتك سطح البيت أو قاؿ الشيخاف: وال فرؽ بْب أف يرد ىذا العقد على ال

 .(ٗ)أو على ا٢بق، كبعتك حّق البناء على ملكي أنو لو شرطعلّوه للبناء عليو 
وأفهم قو٥بما: للبناء عليو أنو لو شرط أف ال يبِب عليو أو ٓب يتعرض للبناء عليو ٓب 
يستحق البناء عليو، لكن لو أف ينتفع بو فيما عدا البناء من مكث وغّبه كما صرّح بو 

بياف مكاف البناء وقدر ا٤ببِب عليو طوال وعرضا، ٍب إف  (ٙ)، وٯبب(٘)لسبكي كا٤باورديا
كاف البناء على ا١بدار أو السطح بعوٍض أو غّبه وجب أيًضا بياف ٠بك البناء وطولو 

، أو ٚٛٔوعرضو وصفتو، ككونو منضًدا أو خإب ا١بوؼ، وكونو ِمْن ] /أ[ آجر  وجص 
ا، وكيفية السقف احملموؿ عليو ككونو قصبا أو خشبا أو جريدا ِمْن َلنِب وطْب أو ٫بوى

ألف التعريف  ؛(ٚ)أو إرجاء؛ ]ألّف األرض ٚبتلف بذلك، وال يشَبط التعّرض لوزف ذلك[
ِب مشاىدة اآللة عن كل وصف، وإف كاف على أرض كفى بياف ُب كل شيء ٕبسبو وتغ

ف الغرض إال بقدر مكاف فبل ٱبتل (ٜ)كل ]شيء[  (ٛ)مكاف البناء ألف األرض ٙبمل
 .(ٓٔ)البناء

                                 
 ُب )ظ(: )وكذا(. (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )صح(. (ٕ)
 /أ[ )ـ(.ٜٓٔهناية ] (ٖ)
 (.ٕٕٓ/ٗ(، روضة الطالبْب )ٕٖ٘/ٓٔينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 (.ٕٗٚ/ٔ(، األشباه والنظائر للسبكي )ٕٔٗ/ٙينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)
 ُب )ـ(: )وٰبث(. (ٙ)
 ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. ما بْب (ٚ)
 ُب )ـ(: )ٙبتمل(. (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
 (.ٜٓٗ/ٗ(، هناية احملتاج )ٔٛٔ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٕٕٙ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)
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قاؿ األذرعي وغّبه: وسكتوا عن حفر األساس، وينبغي اشَباط بياف قدره 
بأرضو،  (ٔ)الختبلؼ الغرض بو، فإف ا٤بالك قد ٰبفر سردابًا أو غّبه ٙبت البناء لينتفع

، وٲبنع من ذلك مزاٞبة تعميق األساس، بل ينبغي أف ال يصح إٯبار األرض للبناء عليها
وال بيع حق البناء فيها إال بعد حفر األساس، لّبى ما يؤجره أو يبيعو أو يبيع حقوقو، 

صخرة ال ٰبتاج أف ٰبفر للبناء أساسا، أو  (ٕ)اللهم إال أف يكوف وجو األرض ]ُب[
يكوف البناء خفيفا ال ٰبتاج إٔب أساس، والبحث األخّب ٧بلو كما قالو شيخنا إذا أّجره 

ال فيما إذا أجره األرض ليبِب عليها، وبْب لو موضع األساس وطولو  ليبِب على األساس،
 وعرضو وعمقو، أخذا من قوؿ الشامل: لو صاّب على أف ٯبري ُب ساقية ُب أرض غّبه

 .(ٖ)فهي إجارة
. قاؿ أصحابنا: وإ٭با يصح إذا  (ٗ)/ب[ ا٤بدةٚٛٔقاؿ ُب األـّ: وٯبب تقدير ]

ح ألف ا٤بستأجر ال ٲبلك ا٢بفر، وألف ذلك إجارة ، وإال فبل يص(٘)كانت الساقية ٧بفورة
 ، انتهى.(ٙ)لساقية غّب موجودة

فاشَباطو كوف الساقية ٧بفورة إ٭با ذكر ُب العقد على إجراء ا٤باء ُب ساقية؛ ال ُب 
إجرائو ُب أرض كما صنعو ُب أصل الروضة، بل وال يناسب ذكره فيو؛ ألنو  (ٚ)العقد ُب

، وقوؿ الشامل: فهي (ٛ)الساقية وطو٥با وعرضها وعمقهاال ٯبامع اشَباط بياف موضع 
 .(ٜ)إجارة

                                 
 ُب )ـ(: )ينتفع(. (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ح( )ـ(. (ٕ)
 (.ٕٛٔ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٕٕٙ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 (.ٕٕٓ/ٖينظر: األـ ) (ٗ)
 (.ٕٓٙ/ُٙب )ـ(: )٧بصورة( وا٤بثبت موافق ٤با ُب البياف ) (٘)
(، أسُب ا٤بطالب ٗٓٗ/ٖٔ(، اجملموع )ٕٓٙ/ٙ(، البياف )ٕٖٛ/ٓٔينظر: فتح العزيز ) (ٙ)

(ٕ/ٕٕٚ.) 
 ُب )ظ، ـ(: )على(. (ٚ)
 (.ٕٕٔ/ٗالطالبْب )ينظر: روضة  (ٛ)
 السابق ُب الصفحة السابقة. (ٜ)
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 (ٕ)، أو )استأجره((ٔ)قاؿ ُب األـ: وٯبب تقدير ا٤بّدة يؤيّد قوؿ الّشيخْب وغّبٮبا
وطو٥با وعرضها  -وىي اجملراة-ا٤باء ُب األرض وجب بياف موضع الساقية  (ٖ)إلجراء/

 وعمقها وقدر ا٤بّدة. انتهى.
، لكن (ٗ)و ال فرؽ بْب أف تكوف تلك اإلجارة مقدرة ٗبدة أـ ال()فإف قضّيتو أنّ 

يشكل عليو ما مّر ُب بيع حّق البناء، إال أف ٯباب بأف ا١بري ىنا ال يقصد غالًبا 
ا٤بقصود ٍب، على أف كبلـ الكفاية ٱبالف   (ٙ)ٖببلؼ( (٘)استمراره، فوجب تقدير )مدة

، قاؿ: سواء وجو العقد إٔب ا٢بق بأف كبلـ الشامل، إذ قضيتو أف ا٤بعروؼ أف ذلك بيع
. (ٚ)قاؿ: صا٢بتك على إجراء ا٤باء أـ إٔب العْب بأف قاؿ: صا٢بتك على مسيل ا٤باء

 انتهى.
فيو شائبة بيع وإجارة، ولو قاؿ:  (ٛ)ورجح غّبه فيما إذا وجهو إٔب ا٢بق أنو عقد/

(ٜ)/أ[ ]ا٤باء[ٛٛٔبعتك مسيل ]
أو حّق وجب بياف الطوؿ والعرض، ال العمق ) 

 .(ٕٔ)، فكما مّر ُب بيع حّق البناء، قالو الشيخاف(ٔٔ)((ٓٔ)مسيلو

                                 
(، روضة ٕٖٛ/ُٓٔب وجوب بياف قدر ا٤بوضع ا٤ببِب عليو طواًل وعرضاً. ينظر: فتح العزيز ) (ٔ)

 (.ٕٕٓ/ٗالطالبْب )
 ُب )ـ(: )استأجرىا(. (ٕ)
 /ب[ )ـ(.ٜٓٔهناية ] (ٖ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )مّدتو(. (٘)
 ما بْب القوسْب مطموس ُب )ظ(. (ٙ)
 (.ٕٕٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٙٗ/٘(، ٕبر ا٤بذىب )ٙٚ/ٓٔينظر: كفاية النبيو ) (ٚ)
 /أ/ظ[.ٜٙٔهناية ] (ٛ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.( ما بْب ا٤بعقوفتْب ٜ)
 .ُب )ـ(: )سبيلو(( ٓٔ)
 .القوسْب مطموس ُب )ظ(( ما بْب ٔٔ)
 (.ٕٕٓ/ٗ، روضة الطالبْب )(ٕٖٛ/ٓٔينظر: فتح العزيز ) (ٕٔ)
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ويشَبط ُب بيع حق إجراء ماء ا٤بطر كإجارتو وإعارتو من سطح ا٤بشَبي على 
سطح البائع لينزلو الطريق أو ٫بوه معرفة السطوح الٍب ٯبري منها وإليها، و٦برى ا٤باء 

اء ا٤بطر؛ ألنو ال ٲبكن معرفتو، وىذا الختبلؼ الغرض هبا، وال بأس با١بهل بقدر م
عقد جوز للحاجة، وخرج ٗباء ا٤بطر ٫بو ماء النهر أو عْب أريد سقي أرض بو وماء 

مع ما فيو  (ٔ)غسالة وطرح ثلج، فبل ٘بوز مقابلة ذلك ٗباؿ، ألف ا٢باجة ال تدعو )لو(
ا٤باء نقيو  من ا١بهالة والضرر الظاىر ُب الثلج، ولو بُب البائع سطحو ما ٲبنع نفود

ا٤بشَبي وا٤بستأجر دوف ا٤بستعْب واالهنداـ بسبب ا٤باء ال يوجب على مستحق إجرائو 
 .(ٖ)ا٤بالك ُب العمارة لتولده من مستحق (ٕ)مشاركة

ولو ادعى ا٤بالك أف ا٤باء اجملرى ُب ملكو بعارية صدؽ كما أفٌب بو البغوي، 
 لكن)و( ىدـ أو اهنداـ، العقد مؤبدا كما مّر ٓب ينفسخ بعارض  (ٗ)ولكوف ىذا

ا٥بادـ وإف كاف ىو )يـَْغَرم( أي ما استحق البناء أو ا٤برور أو إجراء ا٤باء عليو )بهدمو( 
)ِلُفرقة( البائع للمشَبي إذا كاف قبل البناء ُب صورتو قيمة حق البناء وغّبه ٩با ذكر، ) 

لزواؿ  (ٙ)ه، ورد )القيمة(، حٌب إذا أعيد ا٤بهدـو أعيد البناء و٫بو (٘)بينو وبْب حقو با٥بدـ(
 ./ب[ ا٢بيلولةٛٛٔ]

لنقص آالت بنائو )مع أرش(  (ٛ)[القيمة ما ذكر من ]الفرقة (ٚ)ويغـر ]ا٥بادـ[
اسَبد  وىو ما بْب قيمتو قائًما ومهدوًما إذا كاف ذلك يعّد بناء عليو، فإذا أعيد السقف

 .دة ا٢بيلولة[، وال يغـر ا٥بادـ أجرة البناء ٤بقيمة حق البناء دوف ]األرض

                                 
 ُب )ظ، ـ(: )إليو(. (ٔ)
 ُب )ـ(: )شاركو(. (ٕ)
 (.ٗٔٗ/ٗ(، هناية احملتاج )ٕٕٙ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 ُب )ظ(: )ىنا(. (ٗ)
 ُب )ظ(: )للفرؽ با٥بدـ بينو وبْب حقو باهندامو(. (٘)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٙ)
 األصل.ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من  (ٚ)
 ُب )ظ( )ح( )ـ(: )القيمة الفرقة(. (ٛ)
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، (ٕ)ال ينحط ٩با ال يتناىى (ٔ)قاؿ اإلماـ: ألف ا٢بق على التأبيد، وما )يتقّدر(
على مدة، لكن ا٤بتجو كما قالو األسنوي: عدـ  (ٖ)وقضية الوجوب إف وقعت اإلجارة/

الوجوب؛ ألف وجوب األجرة للحيلولة إ٭با ٧بّلو عند قياـ العْب، وخرج با٥بدـ اهنداـ 
فبل ضماف فيو، وأفاده غـر األرش ُب صورة ا٥بدـ بعد البناء من زيادتو، ا١بدار بنفسو 

وما مشى عليو أخذا من كبلـ أصلو من غـر قيمة حق البناء ُب صورة ا٥بدـ بعده مبِب  
إعادة  (ٗ)كما ُب الروضة وأصلها، على أف من ىدـ جدار الغّب يلزمو أرش النقص )ال(

من ىدـ  (٘)البناء فالقياس أف يقاؿ: إف قلنا ]إّف[ ا١بدار، وعبارهتما ولو كاف ا٥بدـ بعد
جدار الغّب يلزمو إعادتو فعليو إعادة السفل والعلو، وإف قلنا: يلزمو أرش النقص فعليو 

 .(ٚ). )انتهى((ٙ)أرش نقص اآلالت وقيمة حق البناء للحيلولة
ة إعاد (ٛ)وصّوب األسنوي كالسبكي أف ا٥بادـ عدوانا إف كاف ىو ا٤بالك تلزمو

/أ[ نقص آالت العلو فيما إذا ىدمو بعد البناء، وُب مدة ٜٛٔا١بدار، وكذا أرش ]
التعطيل يلزمو قيمة حق البناء للحيلولة، وإف كاف غّبه فعليو ٤بالك ا١بدار أرشو، و٤بالك 

، وا٤بعتمد ما دّؿ عليو نص البويطي وكبلـ (ٜ)العلو أرشو، وقيمة حق البناء للحيلولة
فرؽ، وأنو ال ٘بب إعادة ا١بدار مطلقاً؛ ألنو ليس مثليا كما جـز  الشيخْب من أنو ال

 ، وسيأٌب لذلك مزيد ُب باب الصلح.(ٕٔ)ُب الغصب (ٔٔ)الرافعي ]وا٢باوي[ (ٓٔ)]بو[

                                 
 ُب )ظ، ـ(: )يتقدره(. (ٔ)
 (.ٕٓ٘/ٙينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
 /أ/ـ[.ٓٔٔهناية ] (ٖ)
 ما بْب القوسْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
 (.ٕٕٓ/ٗينظر: روضة الطالبْب ) (ٙ)
 تهت(.ُب )ظ، ـ(: )ان (ٚ)
 ُب )ـ(: )لزمو(. (ٛ)
 (.ٗٙٗ/٘ينظر: ا٤بهمات ) (ٜ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٓٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔٔ)
 (.ٜٗٗ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٖٗٓ/ٔٔينظر: فتح العزيز ) (ٕٔ)
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إف إرادتو أف يلزمو إعادة جدار نفسو ال من حيث كونو مثليا، بل من حيث  ،نعم
عليو بالعقد فلزمو ٙبصيلها بإعادة أنو فّوت با٥بدـ على ا٤بشَبي ا٤بنفعة الٍب استحقها 

ُب ٙبريره كبعض شرّاح ا٢باوي  (ٕ()ٔ)٧بلها ا٘بو ما قااله، وما مشى عليو الوّٕب )العراقي(
من ترجيح أنو ال قيمة ُب صورة ىدـ السقف بعد البناء عليو؛ تفريًعا على كوف الراجح 

نا بعدـ لزـو اإلعادة، وجوب اإلعادة عليو ٨بالف ٤با مّر عن الشيخْب، وإذا قل (ٖ)/عدـ
فأراد ا٤بشَبي إعادتو بآلة نفسو ليبِب عليو أو ليضع ا١بذوع عليو كاف لو ذلك، كما يأٌب 

٧بلو إذا ٓب يعقد بلفظ اإلجارة  (ٗ)مبسوطا ُب الصلح، وما مّر من عدـ االنفساخ با٥بدـ
 ا٤بؤقتة وإال فيأٌب فيو ا٣ببلؼ ُب انفساخ اإلجارة باالهنداـ.

                                 
 ُب )ـ(: الغزإب، وا٤بثبت ىو الصواب. (ٔ)
ٍب  أٞبد بن عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن عبد الرٞبن الكردي الرازيا٘ب ،أبو زرعة ،الدين وٕبىو:  (ٕ)

قاضي ، اقيبن اإلماـ العبلمة ا٢بافظ زين الدين العر ااإلماـ ا٢بافظ الفقيو ا٤بصنف  ،ا٤بصري
ٙبرير الفتاوى على التنبيو وا٤بنهاج  :ومن تصانيفوىػ(، ٕٙٚ)ولد سنة  ،الديار ا٤بصرية

 ىػ(.ٕٙٛ، توُب سنة )وا٢باوي
 (.ٛٗٔ/ٔ(، األعبلـ )ٓٛ/ٗينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )     

 /ب/ظ[.ٜٙٔ( هناية ]ٖ)
 ُب )ـ(: )باالهنداـ(. (ٗ)
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ٛبلك  (ٔ)/ب[ الكناسةٜٛٔ] عن ا٤ببيت وقضاء ا٢باجة وطرح الصلحفرع: 
 على ماؿ إجارة بشروطها. (ٕ)]الغّب[

بيع بشرطو، أو واعَبض بأف القياس أف يقاؿ: عقد فيو شائبة بيع وإجارة، أو 
، و٤بشَبي دار استأجر أو اشَبى (ٖ)/إجارة بشرطها، واغتفر ا١بهل بذلك للحاجة

بائعها حق إجراء ا٤باء على سطح غّبىا، أو حّق ا٤ببيت عليو ما لبائعها من اإلجراء 
، ولو كاف إلنساف دار (٘)ا٤ببيت؛ ألف اإلجراء من مرافق الدار ٖببلؼ ا٤ببيت (ٗ))ال(

ة فهل ٤بشَبيها منعو صة، فباع العر رتاف، وللدار ميزاب يرمي ُب العرصو متجا (ٙ)ةوعرص
 فيها؟ (ٚ)من إرساؿ ماء ا٤بيزاب

قاؿ ابن الصبلح: إف كاف مستندا إٔب اجتماعهما ُب ملك واحد فلو ذلك، وإف  
ؽ كاف مستندا إٔب سبب سابق على اجتماعهما ُب ملكو جعل ىذا حقا من حقو 

ٝبع  (ٛ)الدار ٓب يكن لو ذلك انتهى. ونقلو عنو ٝباعة متأخروف وأقروه، بل جـز ]بو[
لو ٓب يروا ُب ا٤بسألة كبلما ألحد وىو عجيب!  (ٜ)من مشاٱبنا وغّبىم )وكأنو كالتابعْب(

فقد رأيت ُب فتاوى البغوي: إذا كاف لو دار فجعل مسيل مائها إٔب دار لو أخرى أو 

                                 
(، ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع ٕٖٗ: الُقمامة. ينظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو ص)الكناسة (ٔ)

 (.ٔٓ٘ص)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٕ)
 [.ـ/ب/ٓٔٔ( هناية ]ٖ)
 ُب )ـ(: )أو(. (ٗ)
 (.ٕٕٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٛ/ٓٔينظر: فتح العزيز ) (٘)
 صات.رَ وعَ  ،راصعِ  :وا١بمع ،الواسعة الٍب ليس فيها بناءوىي البقعة  ،ساحتها :عرصة الدار (ٙ)

 (.ٕٓٗ/ ٕ)ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب ينظر:      
وىو أنبوبة من ا٢بديد و٫بوه تركب ُب جانب البيت من أعبله لينصرؼ منها ، ا٤بثقب :ا٤بيزاب (ٚ)

بل  :، ومعناهي معّربساؿ، أو ىو فارس :من زاب يزوب ،مآزيب :وٝبعو ،ماء ا٤بطر ا٤بتجمع
 (.ٜٖٔ(، ا٤بعجم الوسيط ص)ٕٗ. ينظر: ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب ص)ا٤باء

 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٛ)
 ُب )ظ(: )وكأهنم كالتابعْب(، وُب )ـ(: )وكأنو ىم كالتابعْب(. (ٜ)
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قاؿ: يبقى للبائع حق إرسالو ا٤باء حيث كاف، كما لو باع دارا واستثُب  خربة، فباع ا٣بربة
بيتا منها، يبقى لو حق ا٤بمر إليو، إال أف يكوف قد حوؿ مسيل مائو عن موضعو إٔب 

 مكانو إذا فرغ من /أ[ لعمارة الدار على عـز أف يرده إٔبٜٓٔأياما معدودة ] (ٔ)ا٣بربة
 ، انتهى.(ٖ) حّق إرسالو ا٤باء إٔب ا٣بربة (ٕ)العمارة فبل يبقى ]للبائع[

، أنو ٤با ساؽ كبلـ ابن -رٞبو اهلل تعأب- (ٗ)فٌبومن ٧باسن الشيخ عمر ال
يلْْب وجو، لكن قد يؤخذ من تنظّب الصبلح تعقبو بكبلـ البغوي، ولكّل من التفص

البغوي ذلك باستثناء البيت ا١بمع بْب الكبلمْْب ٕبمل كبلـ البغوي، ما إذا علم 
ـز أنو موطن نفسو على ا٤بشَبي حاؿ الشراء با٤بيزاب، فإقدامو على الشراء حينئذ يستل

ت ليس ، كما لو وافق البائع على استثناء بيسده (٘)، فليس لو ]بعد ذلك[هٙبمل ضرر 
با٤بمر إليو ُب ملكو، وٞبل كبلـ  لو منعو من ا٤بمّر إليو، ألف رضاه باستثناء البيت رضىً 

ابن الصبلح على ما إذا كاف جاىبل بو، فيفصل حينئذ بْب أف يكوف من مرافق الدار 
القدٲبة، فليس للمشَبي ا٤بنع؛ ألف فيو ٙبجّبا على مالك الدار األخرى  (ٙ))أو حقوقها(
قوؽ داره، وأف ال يكوف من مرافقها ا٢بادثة، فللمشَبي ا٤بنع ألف ىذا ليس ٗبنعو من ح

من حقوؽ داره األصلية، وإ٭با ىو شيء حادث جّوزه اجتماع الدارين ُب ا٤بلك، وقد 
وقياسات كبلمهم،  (ٚ)/زاؿ فتأملو فإنو ٝبع حسن يندفع بو التخالف، وشهد لو ا٤بعُب

                                 
. ينظر: كتاب العْب قبة الواسعة ا٤بستديرة يقاؿ ُب أذنو أو سقائو أو أدٲبو خربةالث: ا٣بربة (ٔ)

 (.ٖٕٕ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٕٙ٘/ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
(. وينظر كذلك: فتح العزيز ٖٔٛ/ٖ(، التهذيب )ٜٓ٘/ٕينظر: فتاوى ابن الصبلح ) (ٖ)

 (.ٖٖٗ/ٕتاج )(، مغِب احملٕٕٗ/ٜ(، اجملموع )ٜٖٔ/ٛ)
 سنة: ولد الشافعي، ا٤بعروؼ بالفٌب، الزبيدي اليما٘ب أبو حفص السراج ٦بد بن ىو عمر (ٗ)

 والزمو ا٤بقري، بن والشرؼ صاّب، بن ٧بمد الفقيو على وقرأ هبا، ونشأ بزبيد، ىػ(ٔٓٛ)
 ُب ا٤بلقن، مات البن ا٤بنهاج وشرح األنوار، وأنوار ا٤بهمات، مهمات طويبل، من تصانيفو:

 (.ٖٔ٘/ ٔ) السابع القرف بعد من ٗبحاسن الطالع ىػ(. ينظر: البدر ٛٚٛسنة: ) صفر
 ُب األصل: ]ذلك بعد ذلك[. (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )وحقوقها(. (ٙ)
 [.ـ/أ/ٔٔٔ( هناية ]ٚ)
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أصل يبُب عليو، عن  (ٕ)با٤بد منفرد( (ٔ)ىواءب[ /ٜٓٔ])ال بيع وإ٭با يصّح بيع ما ذكر 
جناًحا، ٖببلؼ ما إذا كاف ا٥بواء  (ٖ)ة ىواءىا ٤بن يشرع ]فيو[كأف يبيع صاحب عرص

 تابًعا ٤بنفعة القرار كما يفيده ما مّر ُب بيع حّق ٫بو البناء.
أنو لو باعو ا٥بواء ليشرع فيو جناًحا ويضع األخشاب على ملك البائع  فعلم

ُب العقد، كما ألف ا٥بواء حينئذ تابع ألصل ال منفرد، وألجل ذلك ٓب يضّر ذكره صّح؛ 
دوف عبارتو  (ٗ)ة وىواءىا، أو ا١بدار وىواءه، كما أفادتو عبارة أصلولو قاؿ: بعتك العرص

أو زبيب ولو ُب زمن الغبلء؛ النتفاء النفع )بّر( ٫بو )حب تي( ال بيع )و( إال بتكلف، 
ثر إٔب ضمو إٔب أمثالو ووضعو ُب الفخ، ومع ىذا ٰبـر غصبو، )ويكفر بذلك لقلتو، وال أ

، والنص على جواز (ٚ)، فإف أتلف فبل ضماف إْذ ال مالية(ٙ)، وٯبب رده(٘)مستحّلو(
مالكو، وأفاد ذكره  (ٛ)(ب الغّب ٧بموؿ على من علم )برضاخشأخذ خبللْب من 

 األؤب.ا٢بّبة ا٤بذكورة ُب أصلو وغّبه ب (ٜ)ا٢بّبتْب حكم/
، (ٓٔ)التقييد هبما غّب شرط، ففي التتّمة والبحر التعبّب ٕببات حنطة نعم
أخًذا من العّلة السابقة أف ال تعّد ماال ُب العرؼ لقّلتها، وىو ما اعتمده والضابط 

 .(ٔٔ)الزركشّي قاؿ: كعشرين حّبة خردؿ، ٖببلؼ عشرين حّبة حنطة
                                 

 .بياض من )ـ(( ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )منفردا(. (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٖ)
 (.٢ٕٙٔباوي الصغّب ص )ينظر: ا (ٗ)
 ُب )ـ(: )ويكفره مستجلة(. (٘)
 (.ٔٓٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٗٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕٓٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٙ)
 (.ٜٖٙ/ٖ(، هناية احملتاج )٘ٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٚ)
 ُب )ظ، ـ(: )رضى(. (ٛ)
 /أ/ظ[.ٓٚٔهناية ] (ٜ)
 (.ٗٔ/ٖالطالبْب ) (، روضةٜٜ/ٙينظر: ٕبر ا٤بذىب ) (ٓٔ)
: "لو أخذ من ماؿ غّبه حبة حنطة و٫بوىا فعليو الرّد، فإف -رٞبو اهلل–عبارة الزركشي  (ٔٔ)

(. وينظر كذلك: ٙبفة ٜٕٛتلفت فبل ضماف؛ إذ ال مالية ٥با...". ينظر: خبايا الزوايا ص)
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قّلتْب عما زاد على رطلْب،  /أ[ بأنّو ال يعفى ُب الناقص عنٜٔٔواعَبضو ]
 فقياس ذاؾ التقييد ىنا با٢بّبتْب.

بأف أدٗب مراتب الكثّب ٍب لو غاية، فناسب أف ينظر بينها وبْب ما دوهنا،  وٯباب
من رطلْب بالقليل ٤با قاـ عندىم، وكأنو  (ٕ)ما نقص[أكثر ] (ٔ)فنظروا بذلك )فأ٢بقوا(

وبْب ما  (ٖ)غاية لو حٌب ينظر )بينها( االحتياط ألمر ا٤بياه، وأما ىنا فالكثّب ال
بْب ا٤بثالْب اللذين ذكرٮبا  (٘)، فتعْب النظر للعرؼ، واعَبضو أيًضا بأف ]الفرؽ[(ٗ))دوهنا(

 ال يظهر.
ُب التمثيل،  (ٙ)أيضا بأنّو حيث كاف ا٤بدار على العرؼ، فبل ]مشاححة[ وٯباب

 .اعلى أف الفرؽ بينهما ظاىر وحبتا التمر ماؿ فيصّح بيعهم
لصيد أو )ال ينفع( غّب مأكولْب، إف كاف كل منهما )وَسُبٍع( ال بيع طّب )و( 

قتاؿ أو حراسة أو ٫بوىا، كأسد وذئب و٭بر وغراب وىرة وحشية، وإف اقتُب ا٤بلوؾ 
إال دود القّز، والضب ألكلو،  (ٛ)سائر ا٢بشرات (ٚ)/بعضها للهيبة والسياسة، ومثلها
ينفع، كفهد وصقر لصيد، وفيل  (ٜ)يع سبع ]وطّب[والعلق ٤بنفعتو امتصاص الدـ كب

، (ٓٔ)لقتاؿ، وقرد ٢براسة، وىرة أنيسة لدفع مؤٍذ كفْأر، و٫بل لعسلو، وعندليب

                                 
 (. ٜٖٙ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٕٛ/ٗاحملتاج )

 ُب )ظ، ـ(: )وأ٢بقوا(. (ٔ)
 )ظ( )ح( )ـ(: )ما نقص أكثر(. ُب (ٕ)
 ُب )ـ(: )بينهما(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )دوهنما(. (ٗ)
 ُب األصل: )النظر(. (٘)
 ،تشاحا على األمر، أي تنازعاه يقاؿ:ة، بتشديد ا٢باء: الضهنة. ا٤بشاحّ أو  ينظر: ا٤بشاححة (ٙ)

(، تاج ٖٔ/ٖينظر: كتاب العْب ) ألمر.ال يريداف أي كل واحد منهما أف يفوهتما ذلك ا
 (.ٔٓ٘/ٙالعروس )

 [.ـ/ب/ٔٔٔ( هناية ]ٚ)
 ُب )ـ(: )ا٢بسرات(، وىو ٙبريف. (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٜ)
 ،يسكن البساتْب، يصوت ألوانا يقاؿ لو: ا٥بزار، يشبو ا٢بمرة طويل الذنب، طائر: العندليب (ٓٔ)
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أف فعلم /ب[ ٜٔٔ، ](ٗ)لؤلنس بصوت األوَلْْب ولوف الثا٘ب (ٖ)وطاووس (ٕ()ٔ))وزرزور(
ور، أـ ال  ما زيد ُب ٜبنو ألجل صوتو أو لونو يصح بيعو سواء أحل أكلو كالزرز 

كالنهاش، واألرجح جواز بيع سبع يرجى تعلمو للصيد، وقولو: ينفع أعم من قوؿ أصلو 
بأف يكوف ٧بفوفا ٗبلك البائع أو ا٤بشَبي أو )بال ممّر( ( وأرض بيتبيع ))وال( يصيد، 

غّبٮبا من ٝبيع ا١بوانب، وٓب يعّْب لو البائع ُب األؤب ٩برا معينا، أو لو ٩بر وينفيو البائع 
خبلفا  (٘)لعدـ االنتفاع بو ُب ا٢باؿ، وال نظر إلمكاف ٙبصيل ٩بّر لو كما قالو األكثروف

، وفارؽ ما لو باع دارا واستثُب لنفسو بيتا منها فإف لو ا٤بمر حيث ٓب يتصل (ٙ)للبغوي
، فإف نفاه صّح إف أمكن اّٚباذ ٩بر وإال (ٚ)البيت بشارع أو ملك لو، كما قالو القاضي

ما ال يغتفر  (ٛ)لو، ويغتفر ُب )االستدامة( نقلاستدامة ملك، وتلك فيها فبل بأف ىذه 
 .(ٜ)ُب االبتداء

                                 
(، ٜٛٔ/ٔينظر: الصحاح ) عنادؿ. ، وٯبمع علىعندليبة تو:ويظهر ُب أياـ الربيع واحد

 (.ٖٔٙ/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٚٙ/ٕا٤بصباح ا٤بنّب )
 ُب )ـ(: )وزوزور(. (ٔ)
فتحة ويغطي  ،ولو منقار طويل ذو قاعدة عريضة، من نوع العصفور كالقنربة طائر: الزرزور (ٕ)

وٯبمع  ،ويستوطن أوروبا ومشإب آسيا وإفريقية ،وجناحاه طويبلف مذبباف ،األنف غشاء قر٘ب
(، ا٤بعجم ٕٔٓ(، موسوعة الطّب وا٢بيواف ص)ٖٕٗ/ٔٔينظر: تاج العروس ) زرازير. على

 (.ٕٜٖ/ٔالوسيط )
نو يعجب بنفسو وبريشو ينشر ذنبو  طائر حسن الشكل كثّب األلواف يبدو وكأ: الطاووس (ٖ)

 (.ٓٚ٘/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٕٓٛ/ٚ. ينظر: كتاب العْب )كالطاؽ
 (.ٕٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘ٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٗ)
 (.ٕٔٗ/ٜ(، اجملموع )ٖٛٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٓٔٗ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (٘)
 (.ٖٔٛ/ٖينظر: التهذيب ) (ٙ)
 (.٘ٔ/ٕالب )ينظر: أسُب ا٤بط (ٚ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ(. (ٛ)
 (.ٖٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٕٗ/ٜ(، اجملموع )ٜٖٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٜ)
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أف يورد العقد ُب غّب البيع الضمِب كما مر أوؿ الباب ]ومن ٍَبّ الشرط الثالث: 
بيع من  ، وأ٢بق بو الزركشي أخذا من كبلـ اإلماـ(ٔ)قاؿ القّفاؿ: يصّح عتق اآلبق[

، ويؤيّده قوؿ القّفاؿ يصّح عتق اآلبق على ماؿ (ٕ)ٰبكم بعتقو على ا٤بشَبي بالّشراء
قدرة كّل من العاقدين على  بأف يظهر يقيًنا أو ظن ا (ٖ))مقدوِر تسليم(على عوض، 

مؤنة، أو كلفة  (٘)/أ[ )كثّب(ٕٜٔ ]من غّب (ٗ)تسليم ما بذلو لآلخر )حس ا وشرًعا(
كما يأٌب، وذلك   (ٙ)يشّق معها ذلك عرفًا على اأَلْوَجو، كبيع السمك ُب )بركة كبّبة(

 .(ٛ)ُب خرب مسلم (ٚ)ليوثق با٤بقصود منو؛ ولئبلّ يقع ُب بيع الغرر ا٤بنهّي عنو
لبهما ما ترّدد بْب أمرين أغ (ٔٔ)، )أو((ٓٔ): ما انطوت عنّا عاقبتو(ٜ))والغرر(

، أي من شأنو ذلك، فبل يعَبض ٗبخالفتو لقضية كبلمهم من عدـ صحة (ٕٔ)أخوفهما
بيع ٫بو ا٤بغصوب وإف ٓب يكن األغلب عدـ العود، و٤با صّح من قولو صلى اهلل عليو 

ورة وىي ، وىذه القدرة ا٤بذك(ٖٔ)(وسلم ٢بكيم بن حزاـ: ))ال تبع ما ليس عندؾ(
                                 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة: )ح( )ـ(. (ٔ)
 (.٘ٓٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٕ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٖ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٗ)
 ُب )ظ(: )كبّب(. (٘)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٙ)
 (.ٖٕٛ/ٜ(، اجملموع )ٚٚ/٘(، البياف )ٕٙٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٗٔ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (ٚ)
أخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب بطبلف بيع ا٢بصاة والبيع الذي فيو غرر  (ٛ)

اهلل عنو قاؿ : ))هنى رسوؿ اهلل ( من حديث أيب ىريرة رضي ٖٔ٘ٔ( برقم )ٖ٘ٔٔ/ٖ)
 ((.صلى اهلل عليو وسلم عن بيع ا٢بصاة وعن بيع الغرر

 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٜ)
 (.ٖٗٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٔٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)
 ـ(: )وما(.ُب ) (ٔٔ)
 (.ٕٓ٘/ٗ(، ٙبفة احملتاج )٘ٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٕٔ)
(، وأبو داود ُب سننو، ُب كتاب البيوع، باب ُب الرجل ٕٙ/ٕٗأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ٖٔ)

(، والنسائي ُب سننو، ُب كتاب البيوع، باب بيع ٖٖٓ٘( برقم )ٖٕٛ/ٖيبيع ما ليس عنده )
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ىي  (ٕ)الباذؿ على تسليم ما بذلو ليست متعينة ُب الشرطية، )بل الشرط إما( (ٔ)قدرة/
مؤنة أو كلفة على األوجو نظّب ما مّر )لنحو  (ٖ)من غّب )كثّب()تسّلم( قدرة )أو( 

برّده من ٧بّلو بأف )وآبق( ، (٘)بانتزاعو من غاصبو/ )مغصوب(، و (ٗ)ضاؿ وبعّب َنّد(
؛ ألّف ا٤بقصود (ٙ)ل بينو وبينو ٍب، وإف ٓب يقدر الباذؿ على التسليم ]لو[عرفو، وال حائ

أف الشرط قدرة فعلم وصوؿ ا٤بشَبي إٔب ا٤ببيع، والبائع إٔب الثمن، وىو حاصل حينئذ، 
اآلخذ أو الباذؿ فلو اقتصر عليو لكاف أخصر، والذي ُب النسخ  (ٚ)التسليم، أّما لقدرة

ترؾ تنوينو لتكوف إضافة ا٤بغصوب، وما بعده مقدرة فيو ا٤بعتمدة بتنوين تسليم، ولو 
/ب[ ٗبا أضيف إليو، وليس  ٕٜٔ] (ٛ)لكاف أؤب القتضاء كبلمو اختصاص )التسلم(

ا٤بغصوب لغاصبو مع عجز البائع عنو، وإ٭با ٓب ينظر ٤بنفعة  (ٜ)كذلك وأنّو يصح ]بيع[
عة الزمن بكما٥با، إذ ٓب ا٤بغصوب كالزمن، ألف ا٤بشَبي متمكن من منف (ٓٔ)إعتاؽ ]٫بو[

                                 
(، والَبمذي ُب سننو، ُب كتاب البيوع، باب ما ٖٔٙٗ) ( برقمٜٕٛ/ٚما ليس عند البائع )

( وقاؿ: ىذا حديث حسن، ٕٖٕٔ( برقم )ٕ٘٘/ٕجاء ُب كراىية بيع ما ليس عندؾ )
وأخرجو ابن ماجو ُب سننو، ُب كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندؾ وعن 

 هلل عنو.( من حديث حكيم بن حزاـ رضي إٚٛٔ( برقم )ٖٚٚ/ٕربح مآب يضمن )
 .(ٕٖٔ/٘وصححو األلبا٘ب ُب اإلرواء )  
 /أ/ـ[.ٕٔٔهناية ] (ٔ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )كبّب(. (ٖ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٗ)
 /ب/ظ[.ٓٚٔهناية ] (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة: )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )قدرة(. (ٚ)
 (: )التسليم(.ُب )ـ (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة: )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة: )ظ( )ح( )ـ(. (ٓٔ)
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ا٤بغصوب، وقضيتو أنو لو  (ٕ)بينو وبْب شيء من منافعو حائل، ٖببلؼ )٫بو( (ٔ)]ٰبل[
يصّح بيعو، واألْوجُو خبلفُو؛ ألنو ىنا يعّد عاجزًا  (ٖ)ٓب تكن لو منفعة سوى ]العتق[

ذلك عنو، غّب متمكن من بيعو آلخر ولو ٤بنفعة العتق، ٖببلؼ الزمن قيل: ويستثُب من 
 (ٗ)ما لو باع بنقد يعّز وجوده، فإنو يصّح بناء على صحة االستبداؿ عن الثمن، ]يرد[

بأف احملذور ا٤بَبتب على عدـ القدرة ىنا غّب مَبّتب ٍَبّ؛ ألنو إف وجده فذاؾ، وإال 
، فكانت سهولة ٙبصيل ما ٯبري عنو مع إمكاف ٙبصيلو (٘)استبدؿ كما ذكره الرافعيّ 

و، على أف القصد من ا٤ببيع عينو ٖببلؼ الّثمن كما يعلم ٩با يأٌب ُب ٗبنزلة سهولة ٙبصيل
االستبداؿ، )ويصّح بيع سفينة ُب اللجة إف وجدت قدرة التسليم حاؿ البيع، وإال فبل  

باع عبًدا لقادر على تسليمو )فإن( ، (ٙ)كبيع ساتر عورتو إذا عجز عن ٙبصيل ساتر(
بعد )عجز(  (ٚ)ٓب ٯبهل ذلك ولكنو )قد(و( )أغصبو أو إباقو حاؿ البيع، )جهل( وقد 

/أ[ وفسخو، لبلطبلع ُٖٜٔب الصورتْْب بْب إمضاء البيع ])خّير( قدرتو لعجز طرأ 
 على العْيب ُب األؤب، وحدوثو قبل القبض ُب الثانية.

، وفيو (ٜ)ٖببلفو ُب األؤب (ٛ)قاؿ اإلماـ: وال يتخّّب فيها إال بعد )وجوب التسليم(
ه بعده ، أو طرؤ (ٓٔ)م وا٤بعُب يأباه، ولو اختلفا )ُب العجز حاؿ البيع(نظر، وإطبلقه

                                 
 ُب األصل: )ٰبصل(، وا٤بثبت أنسب للسياؽ. (ٔ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ(. (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة: )ظ( )ح( )ـ(. (ٖ)
 د(.ُب األصل: )ير  (ٗ)
أورد الرافعي قولْب ُب ا٤بسألة؛ بناء على مسألة االستبداؿ عن الثمن ىل ٯبوز؟ ينظر: فتح  (٘)

 (.ٛٗ/ٗالعزيز )
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )قدر ٍبّ(. (ٚ)
 ُب )ظ(: )وجود التسلم التسليم(. (ٛ)
ئع ال عجز ا٤بشَبي كما قاؿ (. وكبلـ اإلماـ ُب عجز الباٗٓٗ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٜ)

 (.ٓٙ/ُ٘ب ا٤بهمات ) -رٞبو اهلل–اإلسنوي 
 ُب )ـ(: )ُب البيع حاؿ العجز(. (ٓٔ)
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، ويصح البيع ىنا وإف (ٔ)صدؽ ا٤بشَبي وباف بطبلف البيع ُب األؤب وٚبّب ُب الثانية/
احتاج إٔب كلفة، وال ينافيو ما مّر ألف ذلك عند العلم با٢باؿ، وىذا عند ا١بهل بو، 

 .(٘()ٗ)تها دَّكةٙب (ٖ)إذا باع صربة (ٕ)فأشبو )ما(
وقوؿ الشارح: إف االحتياج للكلفة فيما مّر أكثر ما ينهض ُب ثبوت ا٣بيار ال ُب 

بذلك كثّبا وٓب ينضبط على ٙبملو   (ٙ)بطبلف البيع، يرد بأف النفوس ٤با كانت ]تشّح[
، أال ترى إٔب ما (ٚ)كانت تسّمى ُب العادة الغالبة غّب قادرة على التسليم ]أو التسّلم[

الواسع، والسمك ُب الربكة الواسعة إذا شق ٙبصيلو، وليس  جٌب ُب بيع الطّب ُب الرب يأ
ا٤براد باآلبق ىنا مدلولو لغة وىو ا٥بارب من بِب آدـ من غّب خوؼ وال كّد ُب العمل، 

)ال( صور ال يصّح فيها البيع منها أنو  (ٛ)بل ا٥بارب مطلقا ولو حيوانًا، )وخرج ٗبا تقّرر(
حس ا،  (ٜ)لعدـ القدرة عليو(نحل(  )غيربقيد زاده بقولو: ) سائب(  )طيريصح بيع 

 (ٓٔ)/ب[ يوثق بو لعدـ عقلو، والطّب ُب )الربح الواسع(ٖٜٔوإف اعتاد العود ألنو ال ]
إال بكثّب كلفة صّح كالسائب، وكذلك السمك ُب  (ٔٔ)ٕبيث ال ٲبكن ]أخذه منو[

                                 
 /ب/ـ[.ٕٔٔهناية ] (ٔ)
 ساقط من )ـ(. (ٕ)
 :اشَبى الطعاـ صربة :يقاؿواحدة الّصرب، ما ٝبُِع من الطّعاـ ببل كْيٍل وال وزٍف، : الصربة (ٖ)

 ، وتسّمى الُكومة. إلفراغ بعضها على بعض بذلك يتْ و٠بّ  ،أو وزفٍ  لٍ يْ ا ببل كَ افً جز 
(، القاموس احمليط ٙٚٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو ص )ٖ٘ٓينظر: الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعّي ص)  

 (.ٙٓ٘/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٕ٘ٗ/ٔ(، باب الراء، فصل الصاد؛ ا٤بصباح ا٤بنّب )ٜٖٗص )
 (.ٜٛٔ/ ٔ)ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب . ا٤بكاف ا٤برتفع ٯبلس عليو :الدكة (ٗ)
 (.ٕٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٓ/ٜينظر: اجملموع ) (٘)
 ُب األصل: )تسخ(. (ٙ)
 ُب األصل: )أو التسليم(. (ٚ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٛ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٜ)
 موس من )ظ(.ما بْب القوسْب مط (ٓٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب مطموس من )ظ(. (ٔٔ)
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 االصطياد. الربؾ الواسعة، ٖببلفو ُب ملكو كأف سدىا بنية
، (ٕ)إال ٗبشقة ٓب يصحّ  (ٔ)وُب "األنوار" لو باع فرسا ُب الصحراء ال ٲبكن ]أخذه[

؛ (٘()ٗ)فيها كما ذكره ابن الرفعة فيصّح بيعو إف كانت أمو (ٖ)أما النحل )خارج الكوارة(
بعوده أكثر ٖببلؼ  (ٚ)، )وأيًضا فالوثوؽ((ٙ)ألنو ال يقـو إال بالرعي وحبسو مفسد ]لو[

بيع الشاة إال صوفها، وال بيع الصوؼ على ظهر الغنم إال  (ٛ)فيهما، )وال يصح( غّبه
امتياز ا٤ببيع عن غّبه الختبلطو ٗبا ٰبدث، فإف عّْب ٧بّل ا١بز وٓب  (ٜ)بعد )الذبح لتعذر(

يغلب  (ٔٔ)بينو وبْب صّحة بيع )ٜبر( (ٓٔ)يشَبط ا١بز من أصلو صح، )ويفرؽ(
ط يزيل احملذور ٍب، ٖببلفو ىنا فإنو إذا أطلق شرط بشرط القطع بأف الشر  (ٕٔ)تبلحقو/

فلم ٯبب، وظاىر  (ٖٔ)ا١بّز ال يدرى ىل ٯبز من أصلو أو غّبه، فلم يكن للشرط ]تأثّب[
أف ا٤بوصى لو بالصوؼ يصح بيعو إياه من الوارث، وإف أطلق كما ٕبثو األذرعي النتفاء 

قبل وزنو. قاؿ األسنوي: وكاف  ا٤بعُب السابق، وال يصح بيع ٫بو ثلج وزنا إف كاف يسيل
على األرض وىو حسن، وإف كاف ُب إناء وقاؿ: بعتك ىذا أو ىذا الثلج صّح، وال 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٚٓٗ/ٔينظر: األنوار ) (ٕ)
 ُب )ظ(: )خارج داخل الكوارة(. (ٖ)
(. وعلل ذلك اإلماـ ُب هناية ٕٔ/ٕأي إف كانت أّمو ا٤بوقوفة فيها كما ُب أسُب الطالب ) (ٗ)

 تؤوب عادة إٔب داخل الكوارة.( بأف النحل ٙٓٗ/٘ا٤بطلب )
 (.ٖٔ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )وأيضا قالوا: فالوثوؽ(. (ٚ)
 ُب )ظ، ـ(: )ومنها أنو ال يصح(. (ٛ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٜ)
 ما بْب القوسْب مطموس من )ظ(. (ٓٔ)
 )ٛبر(. ُب )ظ(: (ٔٔ)
 /أ/ظ[.ٔٚٔهناية ] (ٕٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٖٔ)
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، خبلفًا لؤلسنوي؛ ألف ٧بلو عند (ٔ)يأٌب فيو ا٣ببلؼ ُب تعارض اإلشارة والعبارة
حاؿ  (ٕ)/أ[ كما يأٌب ُب باب ا٣بيار، وٮبا ىنا مّتفقاف؛ ألنو ثلج/ٜٗٔتعارضهما ]

د عليو، وإ٭با السيبلف بعد، وحيث صّح بيعو فساؿ قبل وزنو فإف ٓب تكن لو قيمة العق
انفسخ البيع وإال فبل، وإف زاؿ االسم على األوجو كما لو اشَبى بَيًضا فتفرخ قبل 

، ومعُب قو٥بم: إف كاف يسيل قبل وزنو، أي: يغلب فيو ذلك أو ال يدرى حالو، (ٖ)قبضو
منها )و( ، فا٤بتجو الصحة سيبلف إٔب الوزفر ا٤ببيع ببل أما لو غلب على الظن بقاء قد

من ٫بو إناء أو سيف ولو غّب نفيسْب فيما يظهر، وإف )جزء معّين( ( يصّح بيع الأنو )
-)نـََقَص( س ٕبيث نظر فيو األذرعي، إذ ا٤بدار على نقص القيمة اآلٌب، أو ثوب نفي

  (٘)، خبلفا ٤با )يوٮبو((ٗ)قيمتو أو قيمة الباقي)َفْصُلو( ُب األفصح  -بتخفيف القاؼ
من االختصاص باألوؿ نقصا ٰبتفل ٗبثلو، كفص  ُب خاًب، وخشبٍة معّينٍة  (ٙ)كبلـ أصلو

ينقصها قطعة، أو من حّي ال مذكي سلخ  (ٚ)من سفينة، وجزء معْب  من خشبة )معّينة(
إ٭با ٲبكن بالقطع وفيو نقص  (ٛ)٠بط للعجز عن تسليمو شرًعا، إذ التسليم ]فيو[ أو

بيع ذراع من أرض؛ ألّف الّتمييز ٰبصل  (ٜ)وتضييع ماؿ وىو حراـ، وإ٭با )صّح(

                                 

ذكر لو حالتْب، إحداٮبا: أف يكوف الثلج على األرض فبل إشكاؿ ُب  -رٞبو اهلل–اإلسنوي  (ٔ)
البطبلف، والثانية: أف يكوف ُب إناء، فينظر: إف عرب بقولو: بعتك ىذا كل رطل بكذا وٓب يذكر 

فإنو يصّح جزماُ، وإف ذكر ا١بمد اّ٘بو فيو ٚبريج الصحة على ا٣ببلؼ ا٤بشهور ُب  ا١بمد؛
 (.ٔٙ/٘العبارة. ينظر: ا٤بهمات )

 /أ/ـ[.ٖٔٔهناية ] (ٕ)
 (.ٔٓٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٛٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 (.ٙٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٗ)
 (.ُب )ظ، ـ(: )أوٮبو (٘)
 (.ٕٕٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص ) (ٙ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٛ)
 ُب )ظ، ـ(: )يصّح(. (ٜ)
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فيها نقص بنصبها أمكن  (ٕ)بنصب عبلمة بْب ا٤بلكْب ببل ضرر، ]فإف فرض[ (ٔ)]فيها[
 تداركو ٖببلفو ُب الثوب.

/ب[ ذراع معْب من ثوب نفيس أف ٜٗٔموع: وطريق من أراد شراء ]قاؿ ُب اجمل
، وتبعو (ٖ)قطعو قبل الشراء ٍب يشَبيو، فيصّح ببل خبلؼييواطئ صاحبو على شرائو ٍب 

ابن الرفعة وغّبه، وظاىره أنو ال ٰبـر القطع، ومن ٍَب  قاؿ السبكي: وفيو تسليم أف ذلك 
 نتهى.حبلؿ، وليس من إضاعة ا٤باؿ ببل غرض. ا

ووجهو: أنو طريق ٢بل البيع فاحتمل للحاجة، وال حاجة إٔب تأخّبه عن البيع 
 فاندفع ما يقاؿ، أي فرؽ بْب التصرؼ بالبيع والتصرؼ بالقطع.

اندفاعو أيضاً: أف القطع قبل البيع باختيار ا٤بالك لغرض صحيح  (ٗ))ووجو(
فيؤّدي إٔب إلزامو ٗبا فيو إضاعة  ،(٘)ٖببلفو بعده لو صححنا ]البيع، فإنّو يكوف الزًما لو[

ماؿ، وىو منهّي عنو، وال نظر لكوف البيع ا٤بقتضي لئللزاـ باختياره أيضا، ألنّا 
من فعل ما يَبّتب عليو اإللزاـ بإضاعة ا٤باؿ، ال يقاؿ: ٲبكن ا٢بيلة أيًضا ]بل  (ٙ))٭بنعو(

بتسليم  (ٛ)يسلمو(بأف يشَبي بعضو شائًعا، )و  (ٚ)تتعّْب؛ إذ ال يلـز عليها ما مّر[
ا١بميع، ٍُبّ ٥بما أف يقتسماه بأنفسهما، ألنا نقوؿ: ىذا فيو عسر ألف أجزاء الثوب قد 
ٱبتلف، وقد يقع بينهما تنازع ُب القسمة إٔب ما ال غاية لو، ألّف ىذه القسمة ال إجبار 

/أ[ ٜ٘ٔفيصّح مطلقا، وكذا ا٤بعْب الذي ال ] (ٜ)فيها كما يأٌب، أما بيع ا١بزء الشائع/
ينقص بقطعو، والذي ينقص تفريقو من غّب قطع كبيع أحد زوجي خف النتفاء 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔ)
 ُب األصل: )قاؿ: فإف فرض(. (ٕ)
 (.ٔٓٗ/ٖحملتاج )(، هناية اٖٚٔ/ٜينظر: اجملموع ) (ٖ)
 ُب )ـ(: )ووجهو(، وا٤بثبت ىو الصواب. (ٗ)
 ُب األصل: )فإنو البيع يكوف ألمثالو(، وا٤بثبت ىو الصواب. (٘)
 ُب )ـ(: )٤بنفعة(، وا٤بثبت أنسب. (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 ُب )ظ(: )وتسليمو(. (ٛ)
 /ب/ـ[.ٖٔٔهناية ] (ٜ)
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 احملذور، وإمكاف تدارؾ النقص ُب األخّبة، نظّب ما مّر ُب األرض.
من كبلمو أنّو ال يصّح بيع جزء معْب ُب بناء؛ ألف ا٥بدـ موجب للنقص، وعلم 

ر قطعة واحدة من ٫بو وال بيع بعض ا٤بعْب من جدار إف كاف فوقو شيء، أو ا١بدا
طْب، فإف كاف من ٫بو لنب وال شيء فوقو، وجعلت النهاية نصف ٠بك، ]٫بو نصف 

أو ربعو مثبل ٓب يصّح أيًضا، ٖببلؼ ما إذا جعلت صفا، واستشكلو الّشْيخاف  (ٔ)اللنب[
واحدة من طْب أو غّبه، وألف رفع بعض ا١بدار ينقص  (ٕ)بأّف موضع الشيء قطعة/

 .(ٗ)قيالبا (ٖ)]قيمة[
عن األوؿ بأّف الغالب أّف ما بْب اللبنات من ٫بو الطْب ال قيمة لو، وعن وأجيب 

الثا٘ب بأف نقص القيمة من جهة انفراده فقط وىو ال يؤثر، ٖببلؼ ا١بذع فيما مّر؛ فإف 
ويأخذ  (ٙ)ذراع من أرض )ليحفرىا( (٘)إخراجو يؤثر ضعفا ُب ا١بدار، وال يصح بيع

، وقد يشكل بقو٥بم: يصح (ٜ)إال بأكثر )منها( (ٛ)خذ تراب )الثبلثة(؛ لتعذر أ(ٚ))تراهبا(
 (ٓٔ)تراهبا والبناء عليها، وللبائع االنتفاع )ٗبا( نقلبيع عشرة أذرع ُب عمق ذراع، ولو 

للبناء ليس مشروطًا ُب العقد  (ٕٔ)، إال أف يفرؽ بأف أخذ الَباب ]ىنا[(ٔٔ)ٙبتها
بلفو ُب األؤب، ٍب رأيت الغزي وشيخنا عّلبلىا بغّب ما ذُِكر فقاال: /ب[ ٖبٜ٘ٔ]

                                 
 اللنب(، وُب )ظ، ـ(: )٫بو اللنب(، ولعل ا٤بثبت أنسب للسياؽ.ُب األصل: )نصف ٫بو  (ٔ)
 /ب/ظ[.ٔٚٔهناية ] (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 (.ٖٛٔ/ٜ(، اجملموع )ٕٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 ُب نسخة )ظ( )ح( )ـ( زيادة: ]مثبل[. (٘)
 ُب )ـ(: )ليحفره(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )ترابو(. (ٚ)
 القوسْب ساقط من )ـ(.ما بْب  (ٛ)
 ُب )ظ(: )منها منو(، وُب )ـ(: )منو(. (ٜ)
 ُب )ـ(: )٤با(. (ٓٔ)
 (.ٕٚ٘/ٔٔينظر: تكملة اجملموع ) (ٔٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٕٔ)
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، (ٕ)باع ترابا ُب أرض قدر ذراع طوال وعمقا ٓب يصح؛ ألف تراب األرض ٱبتلف (ٔ)]لو[
وإف قّل، بغّب إذف اجملِب عليو   (ٖ))جان في رقبتو مال(( منها أنو ال يصح بيع رقيق و)

خطأ، أو شبو عمد، أو عمد، أو عفا على  (ٗ)و(كأف سرؽ درٮبًا وتلف، أو قتل )٫ب
، ىذا إف بيع لغّب (٘)ماؿ لتعّلق ا٢بّق بو كا٤برىوف، بل أؤب؛ ألف ا١بناية تقدـ على الرىن

، فإف باعو ٢بقها، أو بعد أف فداه أو (ٙ))لم يختر فداه(حق ا١بناية وٓب يفده السيد، و 
ا صّح، وال يشكل بصحة الرجوع عن بعد أف اختار الفداء أو قبل أف يفديو وكاف موسر 

االختيار؛ ألف مانع الصحة زاؿ بانتقاؿ ا٢بق لذمة السيد، وإف ٓب يلزمها ما داـ العبد 
باقًيا ٕبالو، وإذا صّح البيع بعد اختياره الفداء لزمو ما فداه بو، وٯبرب على أدائو كما لو 

 على ا٢ببس فسخ أعتقو أو قتلو، فإف أداه فذاؾ وإال كاف أفلس، أو غاب أو صرب
، وقّيده الزركشي ٗبا إذا (ٚ)البيع، وبيع ُب ا١بناية؛ ألّف حّق اجملِب عليو سبق حّق ا٤بشَبي

فبل فسخ، إذ بو يرجع العبد  (ٛ)ٓب يسقط الفسخ حقو، وإال كأْف كاَف وارث البائع/
اشَبى ، أما إذا ٓب يتعّلق ا٤باؿ برقبتو بل بكسبو أو ذّمتو، كأف (ٜ)٤بلكو فيسقط األرش

/أ[ بأف أمره سّيده ٜٙٔفيها شيًئا بغّب إذف وأتلفو، أو ٓب يتعّلق بشيء من ذلك ]
بإتبلؼ شيء وىو عجمي يعتقد وجوب طاعة اآلمر، أو غّب ٩بّيز، أو تعلق برقبتو 

، وال تعلق لَِرب  الد ْين (ٔٔ)؛ ألف البيع إ٭با يرد على الرقبة(ٓٔ)قصاص فيصّح ]بيعو[

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح(. (ٔ)
 (.ٜٔٗ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٕ)
 سْب بياض من )ظ(.ما بْب القو  (ٖ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٗ)
 (.ٖٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٛٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
 ما بْب القوسْب بياض من )ظ(. (ٙ)
 (.ٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٔٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٚ)
 /أ/ـ[.ٗٔٔهناية ] (ٛ)
 (.ٖٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
 فتْب زيادة من )ظ، ـ(.ما بْب ا٤بعقو  (ٓٔ)
 (.ٖٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔٔ)
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سبلمتو بالعفو ُب األخّبة، وتوّقع ىبلكو كتوّقع موت ا٤بريض،  ؛ وألنو يرجى(ٔ)]هبا[
وقتل ا٤برتد، وقد يؤخذ منو أف الصائل يصح بيعو ٔبامع أف كبل منهما مهدر، وكما جاز 

عن ابن ٰبٓب من  نقلالعفو أو اإلسبلـ ٯبوز ترؾ الصياؿ وعدـ دفع ا٤بصوؿ عليو، فما 
فيو نظر ٤با تقرر، وأف القاتل ُب احملاربة إذا قدر عليو قبل التوبة ال يصح عدـ صحة بيعو 

، (ٖ)، لكن صّحح الشيخاف أنو كا٤برتد(ٕ)بيعو فيو نظر ٤با تقرر، وىو ما ذىب إليو ٝباعة
 .وفيو نظر؛ لتحتم قتلو دوف ا٤برتد

تعلق أي للجا٘ب ا٤ب (٘))معسر لو(سيد )كعتق(  (ٗ)وقولو: ٓب ٱبَب فداه من زيادتو
يصّح لتضمنو فوات حق الغّب ببل بدؿ، ٖببلؼ عتق ا٤بوسر لو  (ٙ)برقبتو ماؿ، فإنو )ال(

السيد  (ٛ)]أي:[)وإيالده( ، (ٚ)النتقاؿ ا٢بق إٔب ذمتو مع وجود ما يؤدي منو
 (ٓٔ)لؤلمة ا١بانية ا٤بتعلق برقبتها ماؿ فإنو ال يصّح أيًضا، )ٖببلفو من ا٤بوسر( (ٜ))ا٤بعسر(

ما إذا ٓب يتعلق برقبتها ماؿ فيصّح ما ذكر مطلقا حٌب لو أوجبت جناية العبد ٤با تقرر، أ
/ب[ فأعتقو سيده ا٤بعسر، ٍب عفا على ماؿ ٓب يبطل العتق، وإف بطل ٜٙٔقصاًصا ]

 .(ٔٔ)البيع ُب نظّبه لقوتو، ويلـز السيد الفداء وينتظر يساره، قالو البلقيِب
 ينافيو؛ ٤با سيأٌب أف العربة ُب التكافئ وإ٭با صّح العتق مع تعلق القصاص؛ ألنو ال

)ما لم تعّد( ٕباؿ ا١بناية وعدـ نفوذ إيبلد ا٤بعسر ٧بّلو، كما أفاده من زيادتو بقولو: 
                                 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من )ظ، ـ(. (ٔ)
 (.ٖٔ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٕ)
 (.ٖٗ٘/ٕٔ(، تكملة اجملموع )ٖٖٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
 (.ٚٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٗ)
 ما بْب القوسْب بياض من )ظ(. (٘)
  القوسْب ساقط من )ـ(.ما بْب (ٙ)
 (.ٖٛٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٛٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٛ)
 ُب )ظ(: )ا٤بفلس(. (ٜ)
 ُب )ـ(: )ٖببلؼ ا٤بوسر(. (ٓٔ)
 (.ٖٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔٔ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

692 

األمة إٔب ملكو، فإف عادت إليو وال ماؿ برقبتها عاد االستيبلد لقوتو، لكونو  (ٔ)أي/
قد زاؿ، ٖببلؼ العتق فإنو قوؿ ، وإ٭با ٓب يؤثّر لوجود مانع و (ٕ)فعبًل ال ٲبكن إلغاؤه

وحيث لغى ٓب ٲبكن العمل بو بعد، وسيأٌب أف ما يتعلق بالرقبة إ٭با يثبت ببينة أو إقرار 
 السيد، وأف الفداء باألقل من األرش والقيمة.

على ا٤بعقود ذي والية( )( عاقد من) يكوف عقد البيع صادرًاأف الشرط الرابع: 
عليو ٗبلك تاـ، احَبازا عن ٫بو ا٤ببيع قبل القبض، أو نيابة أو والية كوالية األب 

؛ ٤با صّح من (ٖ)والوصي والقاضي، والظافر بغّب جنس حقو، وا٤بلتقط ٤با ٱباؼ تلفو
اهلل عليو وسلم: )ال طبلؽ إال فيما ٲبلك، وال عتق إال فيما ٲبلك، وال  (ٗ)قولو صلى/

السابق بْب  (ٙ)[يصحّ ، وفصل هبذا مع أنو حاؿ من فاعل ](٘)(بيع إال فيما ٲبلك
أوصاؼ العوض، وٓب يقدمو عليها، وإف كاف أحسن ليوافق ما درجوا عليو من ترتيب 

ه، على أنو ٲبكن أف يكوف وصفا رابًعا للعوض أيضا، أي /أ[ الشروط كما ذكر ٜٚٔ]
)وإن  (ٚ)طاىر نافع مقدور تسلم بعوض من ذي والية، ويصح عقد )من ذي والية(

عند العقد، كأف باع أو أبرأ أو زوج من ماؿ مورثو ظانا حياتو فباف ميتا، أو  ػػػهاجهلـــ(
و رجوعو، أو من ماؿ غّبه فباف لو عبد نفسو ظانا كتابتو، أو إباقو فباف فسخو للكتابة أ

 .(ٛ)لتبْب واليتو عليو إذ العربة ٗبا ُب نفس األمر ال ٗبا ُب ظن العاقد

                                 
 /أ/ظ[.ٕٚٔهناية ] (ٔ)
 (.ٛٔ/ٕوي )ينظر: إخبلص النا (ٕ)
 (.ٜٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕ٘/ٜينظر: اجملموع ) (ٖ)
 /ب/ـ[.ٗٔٔهناية ] (ٗ)
( برقم ٕٛ/٘(، والدارقطِب ُب سننو )ٜٙٚٙ( برقم )ٕٖٛ/ٔٔأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (٘)

ليس على الرجل طبلؽ فيما ال ٲبلك ، وال بيع فيما ال ٲبلك، وال عتق »( بلفظ: ٕٖٜٖ)
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جّده. وحسنو األلبا٘ب ُب السلسلة  «فيما ال ٲبلك
 (.ٕٗٛٔ( برقم )ٕٙٔ/٘الصحيحة )

 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )من لو والية(. (ٚ)
 (.ٕ٘ٛ/ٔينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ) (ٛ)
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ٰبـر عليو تعاطي ذلك؛ ألنو أقدـ على عقد فاسد ُب ظنو، فهو كوطء نعم، 
وقف تبْب ال وقف صحة، وقيل: ال يصح  (ٔ)زوجتو يظن أهنا أجنبية، والوقف )فيو(

د ٗبا ذكر، وإ٭با ٓب يصح إخراج زكاة ماؿ ا٤بورث قبل ٙبقق موتو أو ظنو؛ اعتبارا بظنو وير 
أهنا معتدة أو أختو   (ٕ)على أصل، وال نكاح )من ٓب يعلم( ألف النية ٍَب  معتبَػَرة وٓب ينْب 

، وإف صرح الرويا٘ب ٖببلفو؛ ألف الشك ٍَبّ ُب حل (ٗ()ٖ)كما ذكره الشيخاف ُب ]الزنا[
، وٯبوز عود (٘)والية العاقد، وبينهما فرؽ وإف اشَبكا ُب ]الركنّية[العقود عليو، وىنا ُب 

الّصّحة، ولو مع  (ٙ)الضمّب ا٤بنصوب ا٤بستَب ُب جهل على الشروط السابقة )لتقييد(
/ب[ ٜٚٔظّن الّنجاسة وعدـ الّنفع والقدرة والوالية؛ ألّف العربة ُب العقود بوجود ]

 د كما مّر.الشروط ُب نفس األمر ال ُب ظّن العاق
، كأف (ٚ))لغّبه(عْين(  تصّرف فضولي في)فيبطل وإذا تقّرر اشَباط ما ذكر 

)ذمة الغير( تصرفو ُب  (ٛ)( يبطل أيًضا ]ُب[وباعها أو اشَبى هبا لعدـ واليتو عليها، )
لمباشر، سواء قاؿ: ُب بأف قاؿ: اشَبيتو لو بألف ُب ذمتو، فإف ٓب يقل: ُب ذمتو وقع ل

، (ٓٔ)، ونقلو ابن الرفعة عن نص "األـ"(ٜ)الّذمة أـ ال، كما ذكره الشيخاف ُب الوكالة
 .(ٔٔ)خبلفا ٤با ُب "اإلسعاد"

                                 
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٔ)
 )ـ(: )من ال ٓب يعلم(، ولعلو سبق قلم من الناسخ. ُب (ٕ)
 ُب األصل: )الربا(، وىو ٙبريف. (ٖ)
 (.ٖٖٕ/ٓٔ(، اجملموع )ٓٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 ُب األصل: )الَبكيب(، وا٤بثبت أؤب. (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )ليفيد(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )لعْب(. (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل و)ظ(. (ٛ)
(. وتصرؼ الفضوٕب باطل ُب القوؿ ا١بديد، ٕٔٙ/ٜ(، اجملموع )ٛ٘/ٔٔينظر: فتح العزيز ) (ٜ)

 (.ٗٔ/ٗوموقوؼ على إجازة ا٤بالك ُب القدٙب. ينظر: الغرر البهية )
 (.ٖٗ/ٗينظر: األـ ) (ٓٔ)
 ([.ٜٜٚص) ] ٙبقيق: عبد اهلل العقيل اإلسعادينظر:  (ٔٔ)
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أما إذا اشَبى ٗباؿ نفسو أو ُب ذمتو لغّبه، فإف أذف لو ذلك الغّب و٠باه ىو ُب 
إذنو ُب الشراء متضّمن لئلذف العقد؛ فإنو يقع لآلذف ويكوف الثمن قرًضا ضمني ا؛ ألف 

ُب دفع الّثمن عنو قرًضا ال ىبة، كما ذكره ٍب أيضا، وال يشكل ىذا ٗبا لو قاؿ: أسلم 
، فإنو ال يصّح؛ ألّف (ٕ)كذا وأّد رأس ا٤باؿ من مالك وارجع بو علّي/  (ٔ)ٕب ُب )ىذا(
ّب مشَبيا السلم كدْينو، ال يصّح االستبداؿ عنو، وألف ا٤بوكل ىنا يص (ٖ)رأس ]ماؿ[

، ودعوى أنو يقدر دخولو (ٗ)للدين بالدين فبل يصح، كما ال يصّح بيع الدين )بالدين(
ُب ملكو ٩بنوعة؛ ألف األشياء ا٤بقدرة ال تعطي حكم األشياء احملققة ُب األمور 

فيها، أال ترى أف ا٤بماثلة التقديريّة ال تكفي ُب الربا، فكذا القبض  (ٙ()٘))ا٤بضيق(
/أ[ ا٤بسلم ا٤بسلم إليو رأس ا٤باؿ وقبضو ٜٛٔكفي ىنا، و٥بذا لو أحاؿ ]التقديري ال ي

 كما يأٌب.  (ٚ)ُب اجمللس ٓب يكف
ا٤باؿ منفعة، قلُت:  (ٛ)فإف قلَت: قد اكتفوا بالقبض التقديري فيما لو كاف رأس/

ألف ذاؾ ىو ا٤بمكن ُب قبضها فسومح فيو ما ٓب يسامح ُب غّبه، وإف ٓب يسمو سواء 
ال، أو ٠باه وٓب يأذف لو وقع للمباشر، وال تقـو النية ىنا مقاـ التسمية، ويرجع أذف لو أـ 

ا٤بأمور بقيمة الثمن ا٤بتقـو وإف كاف قرضا، ألنو ليس قرًضا حقيقي ا بل تقديرّي، وليس 
ا٤ببيع ليغـر لو موكلو، وإف استحّق الرجوع عليو بو؛  (ٜ)لوكيل غـر الثمن من مالو )حبس(

: أعطا٘ب النيب (ٔ)، والقدٙب يصح بيع الفضوٕب ٣برب عروة(ٓٔ)ابتداء للموّكل ألّف ا٤بلك يقع

                                 
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٔ)
 /أ/ـ[.٘ٔٔهناية ] (ٕ)
 ُب األصل: )ا٤باؿ(. (ٖ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )ا٤بسبق(، وىو ٙبريف. (٘)
 كرر ىنا ُب )ظ( قولو السابق: )يقدر دخولو ُب ملكو ٩بنوعة(، ولعلو خطأ من الناسخ.  (ٙ)
 (.ٕٔٛ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٙٓٔ/ٖٔ(، اجملموع )ٕٚ/ٔٔينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
 /ب/ظ[.ٕٚٔهناية ] (ٛ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(، وُب )ظ(: )أف ٰببس(. (ٜ)
 (.ٕٔٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)
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، فاشَبيت بو شاتْب، فبعت صلى اهلل عليو وسلم دينارا أشَبي بو أضحية أو شاة
 .(ٕ)ار، فقاؿ: ))بارؾ اهلل ُب صفقة ٲبينك((إحداٮبا بدينار، وأتيتو بشاة ودين

أنو صلى اهلل عليو وسلم وّكلو وكالًة مطلقًة  (ٖ)بأهنا واقعة حاؿ، ]وٰبتمل[ويجاب 
، ٍب (ٗ)تبًعا لتوكيلو ُب الشاة، على أّف ا٣برب ُب إسناده ُمتّػَهم، وقد ضّعفو غّب النووي

نظر، فإف الداللة إ٭با جاءت من ا١بواب األوؿ إ٭با يتّم أف لو كانت واقعة فعلية وفيو 
دعائو صلى اهلل عليو وسلم ا٤بتضمن للتقرير؛ وحينئذ فاالحتماؿ ال يسقطها بل يقّويها 

/ب[ الوقائع القولّية، ٍُبّ رأيت بعضهم أجاب بأنو كاف وكيبًل خاصاً؛ ألنو ٜٛٔكسائر ]
والتصريح بقولو  ، وعند القائل با١بواز ال ٯبوز التسليم إال بإذف ا٤بالك،(٘)باع وسلم

وذمو لغّب من زيادتو، ولو حذؼ التنوين والبلـ لكاف أخصر وأحسن، ألنو رٗبا 
 ما قّررتو. (ٜ)]فيناُب[ (ٛ)لغّب )بتصرؼ( (ٚ))تعلق( (ٙ)]يتوىم[

                                 
البارقّي الكوُب األزدي، كاف فيمن حضر فتوح الشاـ  -ويقاؿ أيب ا١بعد- ىو عروة بن ا١بعد (ٔ)

ه عثماف ونز   قد استعملو على قضائها. إٔب الكوفة، وكاف عمر  ٥با، ٍب سّب 
 (.ٖٓٗ/ٗ(، اإلصابة )ٖٖٔ/ٔ(، هتذيب األ٠باء واللغات )٘ٙٓٔ/ٖانظر: االستيعاب )     

( برقم ٖٗٚ/ٕأخرجو أبو داود ُب سننو، ُب كتاب البيوع، باب ُب ا٤بضارب ٱبالف ) (ٕ)
( برقم ٜ٘٘/ٖتاب البيوع، باب حدثنا أبو كريب... )(، والَبمذي ُب سننو، ُب كٖٖٗٛ)
( ٖٓٛ/ٕ(، وابن ماجو ُب سننو، ُب كتاب الصدقات، باب األمْب يتجر فيو فّببح )ٕٛ٘ٔ)

 .(ٕٕٓٗبرقم )
رواه أبو داود والَبمذي وابن (: "ٗ٘ٗٔ( برقم )ٔ٘/ٕقاؿ ابن ا٤بلقن ُب خبلصة البدر ا٤بنّب )     

". وينظر: ن حـز وأخرجو البخاري ُب صحيحو مرسبًل ماجو بإسناد صحيح خبلفًا الب
 (.ٕٙٛٔ( برقم )ٕٚٔ/٘(، واإلرواء )ٕٛٔٔ( برقم )ٓٔ/ٖالتلخيص ا٢ببّب )

 ُب األصل و )ظ(: )ٰبتمل(. (ٖ)
 (.ٕٛٔٔ( برقم )ٓٔ/ٖ(، التلخيص ا٢ببّب )ٕ٘ٗ/ٙينظر: البدر ا٤بنّب ) (ٗ)
 (.ٜٕ٘/ٖينظر: الوسيط ) (٘)
 ىم(.ُب األصل و )ـ(: )يو  (ٙ)
 ساقط من )ـ(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )تصرؼ(. (ٛ)
 ُب األصل: )فيأٌب(. (ٜ)
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اقدين ُب ا٤بعّْب للع)معلوِم عيٍن(  يورد العقد على عوضأف الشرط الخامس: 
وإف جهلو غّبٮبا، وإ٭با اشَبط علم غّبٮبا أيًضا فيما يأٌب ُب الس َلم، ألّف بالتسليم ىنا 

، وذلك (ٔ)تنقطع ا٣بصومة ٖببلفو ٍب، لبلحتياج إٔب مطابقة األوصاؼ ا٤بشَبطة ا٤بوجودة
 للنهي عن بيع الغرر كما مّر، فيبيع أحد الشيئْب أو األشياء كأحد العبدين أو العبيد إال

واحًدا، وإف استوت قيمتهم أو شرط لو ا٣بيار ُب التعيْب أو عبده ا٤بختلط بعبيد غّبه 
بثبلثة آالؼ إاّل ما ٱبّص ألًفا وأراد ما ٱبصو  (ٖ)/(ٕ)وقد جهبله أو أحدٮبا، أو ]الثمن[

بالنسبة للقيمة، أو أطلق باطل للجهل، فإف أراد ُب األخّبة ما ٱبّص األلف بالنسبة 
ف استثناء للثلث، فإف اختلفا ُب اإلرادة فالظاىر أنو ٯبيء ىنا ما يأٌب للثمن صّح وكا

  ، فيما لو اختلفا ُب إرادة ذراع معْب من األرض، ويصّح أيضًا بيع جزء مشاع من معْب 
/أ[ إال ربعها مشاًعا ولو ٔبزء آخر من مثلو، كبيع حصة من دار ٜٜٔكبعتك األرض ]

صتْب سقوط الرجوع بو ُب ٫بو ىبة الوالد، ومنع ٕبصة شريكو، وفائدتو عند استواء ا٢ب
ومنع الزكاة فيو إف كاف زكويا، والرجوع عن  (ٗ)الرد بنحو عْيب، والتخلص من )ا٢بنث(

الوصية وانعزاؿ الوكيل بتبعو وغّب ذلك، وقد تغِب اإلضافة واإلشارة عن التعيْب كبعتك 
دودىا؛ ألّف الداريّة صفة الزمة ، أو أشار إليها وإف غلط ُب ح(٘)داري )وليس لو غّبىا(
االسم، كما لو أشار إليها و٠باىا بغّب ا٠بها وتعويبل على  (ٙ)٩بيزة، فاعتربت )ولغى(

وغلط ُب  (ٚ)اإلشارة، وبو فارؽ ما لو قاؿ: بعتك الدار الٍب ُب احمللة الفبلنية )وحّدىا(
 .(ٛ)حدودىا؛ فإنو ال يصح كما جـز بو ُب أصل الروضة

                                 
 (.ٔٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٜٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕٙٛ/ٜينظر: اجملموع ) (ٔ)
 ُب األصل و )ظ(: )الثمرة(. (ٕ)
 /ب/ـ[.٘ٔٔهناية ] (ٖ)
 ُب )ـ(: )ا٣بنث(، وىو ٙبريف. (ٗ)
 أ.ُب )ظ(: )وليس ٕب لو غّبىا(، وىو خط (٘)
 ُب )ـ(: )وألغي(. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )وحددىا(. (ٚ)
 (.ٗٗ/ٚينظر: روضة الطالبْب ) (ٛ)
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البطبلف ٩بنوع؛ ألهنما إف كانا رأياىا وىو الظاىر فالوجو  (ٔ)كشي )أف(الزر واعترضو 
الصحة، كما قاؿ الشافعي ُب الصلح: "إذا صا٢بو على الدار الٍب يعرفاهنا يصّح" ويؤيده 
الصحة ُب ا٤بسألة األؤب مع الغلط ُب ا٢بدود، وكأهنم حملوا التعبّب ىنا بالدار، وٍَبّ ]التعبّب 

 بأف )اؿ( ُب الدار للجنس فبل تعّرض فيها ٤بمّيز ألبّتة. ، ويوجو(ٕ)بداري[
ُب قولو: )داري(  (ٖ)وقولو: الٍب ُب احمللة الفبلنية ال يصلح ٩بيّػزًا، ٖببلؼ اإلضافة/

، وىذا فرؽ (ٙ)/ب[ الزمة، فكانت ٩بيزة للمضاؼ عن غّبهٜٜٔ] (٘))صفة( (ٗ))فإهنا(
 .(ٚ)ال ينقدح لو فرؽ ظاىر خبلفًا ٤بن قاؿ: التعبّب بالدار دوف داري

إف ٓب يكن ُب تلك احمللة غّبىا احتمل الصحة وٰبتمل خبلفها؛ ألف التمييز نعم 
ىنا من حيث ا٣بارج ال من حيث اللفظ، ويبعد االكتفاء بو، وإ٭با ٓب يستثن من ىذا 
الشرط ما استثناه غّبه من بيع ٞباـ أحد الربجْب باآلخر وا٤باؿ الزكوي؛ ألنو ذكرٮبا ُب 

إ٭با يأٌب على الضعيف السابق ٍَب  ، وىو تعلق  (ٛ)تيهما، ]على أف استثناء الثانية[٧بل
، ٍب (ٜ)الزكاة بشاة مبهمة، ولو رأى ثوبْب متحدي القيمة والصفة والقدر كنصفي كرباس

، لكن ميل (ٔٔ)، واستحسنو النووي(ٓٔ)سرؽ أحدٮبا فاشَبى اآلخر، قاؿ الغزإب: يصح

                                 
 ُب )ظ، ـ(: )بأف(. (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
 /أ/ظ[.ٖٚٔهناية ] (ٖ)
 ُب )ظ(: )فإنو(. (ٗ)
 ساقط من )ـ(. (٘)
 (.ٙٔ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٙ)
 (.ٕٔٗ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٜٓٔ/ٗٔينظر: اجملموع ) (ٚ)
 ُب األصل: )على أف الثا٘ب استثُب الثانية(. (ٛ)
 على معٯبو  ،من القطن األبيض خشن ثوب وىو فارسيٌّ معرب، ،بكسر الكاؼ: الِكرباس (ٜ)

 .الكرابيس
 (.ٕٖٗ/ٙٔ(، تاج العروس )ٜٓٚ/ٖينظر: الصحاح )  
 (.ٖٗ/ٖينظر: الوسيط ) (ٓٔ)
 (.ٜٕٗ/ٜينظر: اجملموع ) (ٔٔ)
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ُب  (ٕ)، ولو كاف لو جزء من دار ٯبهل قدره فباع كّلها صّح/(ٔ)فكبلـ الرافعي إٔب البطبل
حّصتو، كما قطع بو القّفاؿ، وصرّح بو البغوّي والرويا٘ب، ويدّؿ لو قو٥بم: لو باع عبدا 
ٍب ظهرا استحقاؽ بعضو صّح ُب الباقي، وٓب يفصلوا بْب علم البائع بقدر نصيبو وجهلو 

يصّح ُب حصتو الٍب ٯبهل  (ٗ)ثر من )حصتو(، وىل لو باع حّصتو فبانت أك(ٖ)]بو[
قدرىا كما لو باع الدار كلها؟ أو يفرؽ بأنو ىنا ٓب يتيقن حاؿ البيع أنو باع ٝبيع 

 .(ٙ)أقرب (٘)/أ[ حّصتو ٖببلؼ ما إذا باع الدار ٝبيعها، كل ٧بتمل ولعل الثا٘بٕٓٓ]
بيع رزؽ وُب "البحر" يصّح بيع غلتو من الوقف إذا عرفها، ولو قبل القبض ك

ا٤برور إليو ٔبانب، فلو باع دارًا )خصص( لعقار بِيع وقد )ممّر( ، ومعلـو بػػػ(ٚ)األجناد
٧بفوفة ٗبلكو من سائر ا١بوانب، وشرط للمشَبي حق ا٤برور إليها من جانب ٓب يعينو 

 .(ٛ)بطل، الختبلؼ الغرض باختبلؼ ا١بوانب
جانب، أو قاؿ ما لو شرطو من كّل  (ٜ)(خصصوخرج بقولو من زيادتو: )

ٕبقوقها، أو أطلق فإف البيع يصح، ووجهو ُب األخّبة أف اإلطبلؽ يقتضي ا٤برور من كل 
لي أنو كاشَباط ٩بّر فحمل اإلطبلؽ عليو فاندفع قوؿ ٦ب جانب؛ ألنو الثابت قبل البيع،

، إال إف كانت مبلصقة للشارع أو ملكو فيمّر (ٓٔ)مبهم، ويثبت لو ا٤برور من كل جانب

                                 
َنو.  (ٔ) لتعّقبو كبلـ الغزإب ٗبثاؿ ىو أقرب للمنع، وىو بيع العبد من بْب عبيد ٯبهل ا٤بشَبي عيػْ

 (.ٜ٘ٔ/ٛينظر: فتح العزيز )
 /أ/ـ[.ٙٔٔهناية ] (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 ُب )ظ(: )صحتو(. (ٗ)
 لسابق: )ٓب يتيقن حاؿ البيع(.تكرر ىنا ُب )ـ( قولو ا (٘)
 (.ٚٓٗ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٙ)
 (.٘ٔ٘/ٗينظر: ٕبر ا٤بذىب ) (ٚ)
 (.ٚٓٗ/ٖ(، هناية احملتاج )٘ٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
 (.ٜٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٜ)
 (.ٚٓٗ/ٕينظر: حاشية العبادي ) (ٓٔ)
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، وقياسها األؤب كما ىو (ٔ)ُب الصورة األخّبة دوف الثانية كما جـز بو الرافعي منو فقط
عن البغوّي ُب قوؿ ا٤بًب ببل ٩بّر؛ ألنا نقوؿ:  (ٕ)ظاىر ال يقاؿ: ىذا مبِّب على ما )مّر(

البغوي يكتفي بإمكاف ا٤برور وإف ٓب يكن موجودا بالفعل، وصورة ما ىنا أف ا٤برور من 
من غّبه موجود بالفعل، لكنو ال يستحق ا٤برور ُب األخّبة إال من الشارع أو ملكو و 
/ب[ أو ٕٓٓمعلومة الصيعاف ])كصاع من صبرة( على عوض )أو( ملكو، أو الشارع 

٦بهولتها، فإنو يصّح بيعو وإف ٓب يعلما عْْب ا٤ببيع لعلمهما بقدره مع تساوي األجزاء، 
ٖببلؼ ما لو فرقت بالوزف أو الكيل ، (ٖ)أو بعد االختبلؼ فيما يؤخذ منها فبل غرر

، (ٗ)على األوجو وباع صاًعا منها ٢بصوؿ التباين بالتفريق، فيصّب كل صاع أصبل بنفسو
 وعند االجتماع تصّب ٝبلة واحدة، فبل اختبلؼ ٤با مّر.
تلف بعضها تلف من ا٤ببيع  (٘)ٍب إف علمت صيعاهنا نزؿ على اإلشاعة، )فإف(

اـ لتعذر اإلشاعة، فلو تلفت إال صاًعا تعّْب، وللبائع هببقسطو، وإال نزؿ على اإل
 .(ٚ)؛ ألّف رؤية ظاىرىا كرؤية كّلها(ٙ)التسليم من أسفلها وإف ٓب )يره(

من كبلمو أف ىذه ا٤بسألة كا٤بستثناة من اشَباط العلم بالعْب ُب ا٤بعّْب  وعلم
األجزاء فالثا٘ب   كأصلو جعل الشرط، أما العلم بعينو أو بقدره ُب متساوي  (ٛ)ألنّو/

كا٤بستثُب من األوؿ، أي يشَبط العلم بعْب ا٤ببيع إال ُب صاع من صربة، وأف ما زاد 
، وأف ذكر الصاع ليس بشرط، فلو قاؿ: بعتك صاًعا من ىذه (ٜ)على الصاع كذلك

                                 
 (.ٚٓٗ/ٕالغرر البهية ) (،ٕٕٗ/ٜ(، اجملموع )ٜٖٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 ُب )ـ(: )بر(، وىو ٙبريف. (ٕ)
 (.ٚٓٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٜٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٖ)
 (.ٚٓٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٗ)
 ُب )ظ، ـ(: )فإذا(. (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )ير(. (ٙ)
 (.٘ٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
 /ب/ـ[.ٙٔٔهناية ] (ٛ)
 ُب )ـ(: )لذلك(. (ٜ)
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اآلخر صّح وفاقًا  (ٔ)وصاًعا من النصف/ ونصف باقيها بكذا، أو نصف الصربة الصربة
: بعتك (٘)، أو )قاؿ((ٗ)للقّفاؿ ُب األؤب والقاضي ُب الثانية (ٖ)، )خبلفًا((ٕ)لئلماـ وغّبه

ة صّح كما صرّح /أ[ الّصرب ٕٔٓأو ٗبلئ ىذا الكوز أو البيت من ىذه ] (ٙ))مؤل األرض(
ؿ، وعّللو بإمكاف األخذ منها قبل تلف الكوز، وقياسو بو الرافعي ُب السلم ُب األو 

الثا٘ب بل أؤب كما ُب "ا٤بطلب"؛ ١بواز االستبداؿ عن الثمن دوف ا٤بثمن، ونقلو 
عن الرافعي وْىٌم، ومثلو:  (ٚ)األسنوي عن بعض األصحاب، فنْقل خبلؼ ]ذلك[

 .(ٜ)زنة أو بزنة ىذه ا٢بصاة من ىذا الذىب (ٛ)]بعتك[
اؿ: بعتك زنة أو بزنة ىذه ا٢بصاة ال يصّح، مفروض ُب مبيع ُب وقو٥بم: لو ق

أو باعو صاًعا من  الذمة كما يعلم ٩با يأٌب، وأنو لو أراد صاًعا معينا من الصربة
، ومثلو كما ىو ظاىر ما لو أراه ظاىرىا ٍب رفعو وباعو الباقي (ٔٔ)ٓب يصحّ  (ٓٔ))باطن(

من ٫بو أرض وثوب ليس مثلها ُب ذلك؛ ألف أجزاءىا ال  غّب الصربة من غّب رؤية، وأف
ٓب  (ٕٔ)ٱبتلف غالًبا ٖببلؼ أجزاء غّبىا، فلو باع ذراًعا من ٫بو أرض ٦بهولة ]الذرع[

 .(ٖٔ)يصّح، كبيع شاة من ىذه الشياه

                                 
 /ب/ظ[.ٖٚٔهناية ] (ٔ)
 (.ٓٚٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٕٔ/ٛينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )وخبلفًا(. (ٖ)
 (.ٕٖٔ/ٜينظر: اجملموع ) (ٗ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (٘)
 ُب )ظ(: )مؤل عمبل(، وُب )ـ(: )مؤل(. (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٛ)
 (.٘ٚ/٘ينظر: ا٤بهمات ) (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )باطنها(. (ٓٔ)
 (.ٜٓٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٓٛٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٔ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔٔ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٕٔ)
 (.ٖٖ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٚٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٖٔ)
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راًعا من ىنا ُب غّبه كبعتك ذ (ٔ)إف عّْب ابتداء الّذراع من طرؼ )ال من(نعم 
ٝبيع العرض إٔب حيث ينتهي ُب الطوؿ أو عكسو صّح، وال يدخل ا٢بّد إال 

، فإف علم ذرعها (ٕ)بالّتنصيص، فلو قاؿ: من ىذا ا٣بط إٔب ىذا ا٣بط ٓب يدخل ا٣بطاف
أحدٮبا معيّػًنا ٓب يصّح أيًضا وإال صّح، ونزؿ على اإلشاعة فإف اختلفا  (ٖ)وأراد ]أو[

، خبلفًا ٤با ذكره الشارح؛ ألنو أعرؼ (٘)البائع أـ ا٤بشَبي (ٗ)اء )أكاف(صدؽ ا٤بعّْب، سو 
/ب[ إال بتأويل، وبو ٕٔٓبنّيتو وألف مطلق لفظ الذراع ال يفهم منو معُب اإلشاعة ]

النصف ٕب،  (ٙ)فارؽ ما لو قاؿ آلخر: خذه قراًضا بالنصف، ٍب قاؿ ا٤بالك: )أردت(
ٕبصة العامل حينئذ، واّدعى العامل العكس  (ٜ)العقد؛ ]للجهل[ (ٛ): ]يبطل[(ٚ)]أي[

ا٤بالك على األصل، فإف العامل يصدؽ ألف  (ٓٔ)ليصّح إذ ما فضل عنو )استحقو(
، والظاىر فيما ٫بن فيو مع ا٤بعّْب ٤با مّر، وإتيانو بالكاؼ ا٤بفيدة ٤با مّر (ٔٔ)الظاىر معو
 (ٖٔ)هبذه(منها، ومثلو بعتك ))صبرة إال صاًعا( ( على ال) (ٕٔ)من زيادتو/

للغرر )كْيلها( معرفة )قبل( إال ٟبسة منها فبل يصّح إذا كاف ذلك  (ٗٔ)]الدراىم[

                                 
 من(.ُب )ـ(: )أو  (ٔ)
 (.ٗٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )كاف(. (ٗ)
 (.ٗٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 ُب )ظ(: )أرد(. (ٙ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٚ)
 ُب األصل و )ـ(: )ليبطل(. (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )يستحقو(. (ٓٔ)
 (.ٗٔ/ٕظر: أسُب ا٤بطالب )ين (ٔٔ)
 /أ/ـ[.ٚٔٔهناية ] (ٕٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )ىذه(. (ٖٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٗٔ)
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، وبو فارؽ بيع صاع (ٔ)(ػػػػو؛ إذ ىو ما وراء الصاع وىو ٦بهوؿوقدرٔبهالة عْب ا٤ببيع )
منها وبيعها كلها، إلحاطة العياف بظاىر ا٤ببيع من ٝبيع جوانبو، ٖببلؼ ما إذا كاف بعد  

علم ٝبلتها ألف ا٤ببيع حينئذ معلـو القدر وىو الباقي بعد ا٤بستثُب كتسعة من كيلها، و 
عشرة، وكأنو قاؿ: تسعة أعشارىا، ولو كا٥با ٍب نسي وباعها كذلك ٓب يصّح أيًضا، كما 

 دوف عبارتو إال بتكّلف، فا٤بدار على العلم ال على الكيل. (ٕ)أفهمتو عبارة أصلو
بكذا على أف لك نصفها كبعتكها بكذا إال  قاؿ ا٥بروي: ويصّح بعتك الدار

)في ٜبن أو مثمن معلـو قدر وجنس وصفة إف كانت  يورد على عوض، وإف (ٖ)نصفها
/أ[ والنفس إطبلقا السم ٕٕٓ، واصطبلًحا: الذات ](ٗ)وىي لغة العهد واألمافذمة( 

 .(٘)نفسا٢باؿ على احملل، ألف األماف ٧بلو ال
: (ٙ)وقاؿ ابن عبد السبلـ: ىي معُب مقدر ُب احملل يصلح لئللزاـ وااللتزاـ، )قاؿ(

، انتهى. وال ينافيو قو٥بم: ذمة (ٚ)وعليو ا٤بيت لو ذمة باقية؛ ألنو ملـز بالدين وملتـز لو
للمستقبل خاصة، وذلك لينتفي الغرر، فلو قاؿ: بعتك  (ٛ)ا٤بيت خربت؛ ألنو ]بالنسبة[

بزنة ىذه الصنجة ذىًبا أو ٗبا باع بو زيد فرسو وقد جهبل أو أحدٮبا ذلك، أو زنة أو 
بألف دراىم ودنانّب أو صحاح ومكسرة، أو بألف دراىم أو دنانّب ٓب يصّح؛ 

، وٜبن الفرس فإنو (ٓٔ)، ٖببلؼ ما لو علما قبل العقد مقدار )ا٢بصة((ٜ))للجهالة(

                                 
 (.ٜٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٗٔ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٔ)
 (.ٕٓٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٕ)
 (.ٖٔ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٖ)
(، ٓٛٗ/ٔ(، الزاىر ُب معا٘ب كبلـ الناس )ٖٕٙالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ص)ينظر:  (ٗ)

 (. ٖ٘ٔ/ٔا٤بعجم الوسيط )
 ( .ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٜ(، ٙبفة احملتاج )ٖٔٔ/٘(، الغرر البهية )٘ٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 ساقط من )ـ(. (ٙ)
 (.٘ٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 ألصل.ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من ا (ٛ)
 ُب )ظ(: )للجهاد(، وىو ٙبريف. (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )ا٢بصاة(. (ٓٔ)
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لو ٓب يقصد ا٤بثلّية، كما اقتضاه كبلـ و  (ٔ)يصّح، وإف قاؿ: ٗبا باع بو فبلف فرسو/
عليها كما ُب أوصيت لو ]بنصيب  (ٖ)، واعتمده ابن الر فعة؛ ألف )ا٤بعّْب((ٕ)الشيخْْب 

قد صار للمشَبي  (ٙ))فرسو( (٘)، وٕبث األذرعي أنّو لو كاف ما باع بو )فبلف((ٗ)ابِب[
متجو إف قصده  وىو باؽ نزؿ اإلطبلؽ عليو، ال على مثلو إذا قصده البائع، وىو

وإال ٓب ينزؿ عليو؛ إْذ ال فائدة إذا ٓب ٱبتلف  (ٚ)ا٤بشَبي أيًضا، وقد اختلف الغرض ]بو[
 .(ٓٔ)باع ٗبثلو (ٜ)]ٗبا[ (ٛ)الغرض، وال مرّجح إذا اختلفت بينهما ٤با تقّرر من )ا٤بعُب(

/ب[ احتمل أف ينزؿ عليو، ولو باع ٕٕٓإف نواه البائع وأطلق ا٤بشَبي ]نعم 
ٓب يصّح؛ للجهالة أيًضا، فإف ٓب يكن  (ٔٔ)ُب البلد نقداف ٨بتلفا القيمة )والغلبة(بنقد و 

اإلطبلؽ على  (ٖٔ)، وٞبل عند/(ٕٔ)إال نقد واحد أو نقداف متّحدا القيمة والغلبة صحّ 
 (ٗٔ)الواحد ُب األؤب وعلى أحدٮبا ُب الثانية، ويسلم ما شاء منهما سواء )أكانا(

                                 
 /أ/ظ[.ٗٚٔهناية ] (ٔ)
صّح البيع ببل خبلؼ، وإف ٓب نعلم  -أي بقدره-إف كاف ا٤بتبايعاف عا٤بْب ٗبا باع بو فبلف  (ٕ)

ذلك فطريقاف: أحدٮبا: أنو يصّح، وبو قطع الشّبازي، والثا٘ب: أنو ال يصّح ٤بكاف الغرر. 
 (.ٕٚ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٖٖٖ/ٜ(، اجملموع )ٓٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز )

 ُب )ظ، ـ(: )ا٤بعُب(. (ٖ)
 ُب األصل: )بنصف اثِب(. (ٗ)
 ساقط من )ظ(. (٘)
 ساقط من )ـ(. (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٚ)
 ُب )ظ، ـ(: )من أف ا٤بعُب(. (ٛ)
 ُب األصل: )٤با(. (ٜ)
 (.٘ٔ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٓٔ)
 ساقط من )ـ(. (ٔٔ)
 (.ٖٓٔ/ٙينظر: البياف ) (ٕٔ)
 /ب/ـ[.ٚٔٔهناية ] (ٖٔ)
 ُب )ـ(: )كانا(. (ٗٔ)
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، فإف تفاوتا قيمة ال رواًجا خبلفًا (ٔ)خر )مكسرا(صحيحْب أو أحدٮبا صحيحا واآل
بالنية ٖببلفو ُب ا٣بلع ألنو أوسع، وفيما لو  (ٕ)لؤلسنوي، فبل بد من التعيْب باللفظ )ال(

قاؿ من لو بنات: زوجتك بنٍب ونويا واحدة، ألف ذكر كل من العوضْب ىنا واجب، 
 .(ٖ)فاحتيط لو بذكره لفظا ٖببلفو ٍَب  

لكناية االكتفاء فيو بالنية، وٰبمل اإلطبلؽ على الغالب كما عرؼ ٩با مّر ُب انعم 
أو زائًدا أو فلوًسا سواء أعرب هبا أـ بالدراىم كما اقتضاه  (ٗ)تقّرر، )وإف كاف ناقًصا(

إطبلقهم خبلفًا لؤلذرعي، بل قضّية إطبلقهم ا٢بمل عليها أيًضا، وإف عرّب بالنقد وليس 
ة بالشعّب ال يتعامل هبا ُب الذمة، وكذا ا١بواىر أو غّبىا ببعيد أو حنطة، نعم ا٤بختلط

 .(٘)من العروض ما ٓب يكن الغالب ا٤بكسر مثبل، وتتفاوت قيمتو فإنّو يشَبط الّتعيْب
/أ[ ٗبائة درىم صرؼ كل عشرين بدينار مثبل، وإف كاف ٖٕٓال يصّح البيع ]نعم 

الدراىم، وكأف وجهو ٨بالفتو صرؼ البلد كذلك، وال بدينار ويراد بو مقدار معْب من 
 .(ٛ)ال يكفي (ٚ)الشرع ُب الدينار، ويصّب الثمن حينئذ منويًا )وىو( (ٙ))لعرؼ(

، (ٜ)قاؿ القاضي: وقد اعتيد البيع بعشرة دنانّب مطلقا، ٍب يعطى تسعة )ودانًقا(
، وقيمة (ٓٔ)فيعمل فيو بالعادة وكذا ُب اإلقرار، ٍب استشكلو وىو حقيق )باالستشكاؿ(

٩با ذكر، وكذا أجرة ا٤بثل كما ُب  (ٔٔ)تلف تنزؿ على ما ينزؿ عليو ]الثمن[ا٤ب

                                 
 ُب )ـ(: )مكسورا(. (ٔ)
 ُب )ـ(: )إال(. (ٕ)
 (.ٖ٘٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٖٛ/ٜ(، اجملموع )ٕٔٛ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
 قًصا(.ُب )ظ(: )وإف لفظا كاف نا (ٗ)
 (.ٖٗ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٖٓ/ٜينظر: اجملموع ) (٘)
 ساقط من )ـ(. (ٙ)
 ُب )ظ(: )وىذا(. (ٚ)
 (.ٔٔٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٖٖ/ٜينظر: اجملموع ) (ٛ)
 ُب األصل و )ظ(: )ودانق(. (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )باإلشكاؿ(. (ٓٔ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٔٔ)
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، ولو أبطل السلطاف نقًدا باع بو أو أقرضو مثبل ٓب يكن لو غّبه ٕباؿ، وٯبوز (ٔ)"األنوار"
؛ نظرًا للعرؼ، ومن ٍب لو (ٕ)لو التعامل با٤بغشوشة ولو ُب الذّمة، وإف جهل )قدره(

 الربا.  (ٗ)٥با أحكامها، أي غالًبا؛ ِلَما )يأٌب أّوؿ( (ٖ))ثبتت( راجت الفلوس رواج النقود
قاؿ ابن الصبلح كالقاضي: وٯبوز التعامل هبا عددا ُب الذمة؛ ألّف ا٤بقصود 
أعداُدىا ال وزهنا، ولو باع بدينار صحيح فأعطاه صحيحْب بوزنو أو عكسو لزمو 

ركة، وقد يغتفر ا١بهل بالقدر  ، ٖببلؼ ما لو أعطاه أكثر من دينار لضرر الش(٘)قبولو
قا، فإنّو يصّح إٝباًعا ولو بعوض مع اختبلؼ كشرب اإلنساف أو دابّتو من ماء الس  

ُب ذلك، وُب الدخوؿ للحماـ  (ٛ)أنو )يسامح( (ٚ)ذكر بعضهم/ (ٙ)قدر ا٤بشروب، )بل(
حٌب عند من ٓب يقل  (ٓٔ)، وظاىره ا٤بسا٧بة )بذلك((ٜ)/ب[ عقدٖٕٓحٌب بغّب ]

، والذي يتجو خبلفو، ولو باعو بالدراىم فهل يصّح وٰبمل على ثبلثة أو (ٔٔ)طاةبا٤بعا
 وجهاف ُب "ا١بواىر". يبطل؟

                                 
 (.ٕٛٔ/ٕينظر: األنوار ) (ٔ)
 ، ـ(: )قدر الغش(.ُب )ظ (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )ثبت(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )يأٌب ُب أّوؿ(. (ٗ)
 (.ٖٖٓ/ٜينظر: اجملموع ) (٘)
 ُب )ظ(: )على(، وا٤بثبت أنسب. (ٙ)
 /أ/ـ[.ٛٔٔهناية ] (ٚ)
 ُب )ظ(: )يتسامح(. (ٛ)
(، ا٢باوي ٖٛٗ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٓٔٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٕٛ٘/ٜينظر: اجملموع ) (ٜ)

(، هناية احملتاج ٖٛٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘ٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕ٘) الصغّب ص
(ٖ/ٗٓٔ.) 

 ُب )ـ(: )بذلك(. (ٓٔ)
(، هناية ا٤بطلب ٖ/ٕا٤بعاطاة ليست بيعًا ُب ظاىر ا٤بذىب الشافعي. ينظر: ا٤بهذب ) (ٔٔ)

(٘/ٖٕٗ.) 
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، لكنو عرّب بدراىم وال فرؽ، بل البطبلف مع (ٔ)وجـز ُب "األنوار" بالبطبلف
التعريف أؤب، ألف )اؿ( فيو إف جعلت للجنس أو االستغراؽ زاد اإلهباـ، أو للعهد فبل 

 .(ٕ)عهد ىنا
: بعتك بالدراىم وأراد ا٤بعهود (ٖ)إف كاف بأف اتفقا على ثبلثة مثبل ٍب )قاؿ(نعم 

بقدره، فلو باع  (٘)، وأفهم كبلمو أف ا٤بعْب ال يعترب العلم/(ٗ)احتمل القوؿ بالصحة
 .(ٙ)صاعْب معينْب وٓب يعلما قدرٮبا أو قدر أحدٮبا صّح لكنو يكره لوقوعو ُب الندـ

ا ُب الذمة بأمثلة ثبلثة، مشّبا إٔب أف الثمن قد يقدر بذكر للمعّْب ومثم مثل 
 والتفصيل ا٤بؤّدْين لعلمو. (ٚ)(التفصيل أو ا١بمع بْب )ا١بملة ٝبلتو، أو

ُب الّذّمة، فيصّح )بعشرة( معينة بيعت مع ا١بهل بقدرىا فاألول: )كصبرة( 
برؤيتو عن معرفة قدره  با٤بعّْب ُب ا٤بعّْب، وىو ا٤ببيع اكتفاء (ٛ)البيع لوجود )العلم(

، وبالقدرة فيما ُب الذمة وىو الثمن، فإف انعكس ا٢باؿ  اعتماًدا على التخمْب
/أ[ ٕٗٓمن كذا ُب ذّمٍب اكتفاء ُب الثمن بعلم العْب ] (ٜ)كبعتك هبذه الدراىم إردب ا

 قدْين حْب رأى الصربةكاف أحد العا)فإن( وُب ا٤ببيع بعلم القدر با١بنس والصفة 
أو ارتفاعا أو ا٬بفاضاً، خبلًفا ِلما ُب  -بفتح الداؿ-)علم تحتها دكة( ا٤بعّينة 

( العقد، بطلًا )ظوغلِ  "التهذيب"، أو اشَبى ٫بو ٠بن ُب ظرؼ ٨بتلف األجزاء دقةً 

                                 
 (.ٜٖٛ/ٔينظر: األنوار ) (ٔ)
 (.ٕٔٗ/ٖحملتاج )(، هناية اٗٔ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٕ)
 ُب )ظ(: )باع(، وىو خطأ. (ٖ)
 (.ٕٔٗ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٗ)
 /ب/ظ[.ٗٚٔهناية ] (٘)
 (.ٛٓٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٙ)
 ُب األصل: )ا١بمع(، وا٤بثبت ىو الصواب. (ٚ)
 ساقط من )ـ(. (ٛ)
بصاع النيب صلى اهلل عليو وسلم أو  شرين صاعاً يسع أربعة وع ألىل مصر مكياؿ: اإلردبّ  (ٜ)

(، ٕٕٗ/ٔ. ينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )أرادب على معٯبو  ،و أربعة وستوف منا، أست ويبات
 (.ٖٔ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )٘ٗالتوقيف على مهمات التعاريف ص)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

707 

 .(ٔ)٤بنع ذلك ٚبمْب القدر، فيكثر الغررُ 
كل )وإن جهل( ، وضع العوض فيو صّح ٢بصوؿ التخمْب إف رأى ذلك قبلنعم 

( من ٢بقو النقص  منهما ذلك بأْف ظن  أّف احملّل مستو فظهر خبلفو صّح، ولكن )خّب 
ب، والبائع ُب ا٢بفرة بْب الفسخ واإلمضاء إ٢باقا ٤با ظهر بالعي وىو ا٤بشَبي ُب الدكة

كصربة )أو( وسيأٌب صحة بيع ٫بو صربة الرب ا٤بختلطة بغّبىا دوف اللنب ا٤بختلط با٤باء، 
 من صاع وكل بدرىم، نصفها من صاع وكل ،)كل صاع بدرىم( (ٖ))معينة( (ٕ)]باعها[

 اكتفاء صيعاهنا جهلت وإف ،(ٗ)فيصحّ  ،الثاني المثال ىو وىذا بدرٮبْب، اآلخر نصفها

 العقد ُب ا٤بذكور (٘))التفصيل( ألف العقد؛ عند الثمن ٝبلة الةجه تضر وال با٤بشاىدة
 من عليو رقم ٗبا الثوب باع لو ما فارؽ وبو الغرر، معو ينتفي (ٙ)/وجو على يضبطو

 كما بدرىم صاع كل الصربة ىذه بعتك قاؿ: إذا ىذا قدره يعلم ال وأحدٮبا الدراىم،

 ألف ؛(ٛ)يصح فبل بدرىم صاع كل )منها( بعتك /ب[ٕٗٓ] قاؿ: إذا( ال) ،(ٚ)تقرر

 قصدا لو أهنما يعلم وبو التخمْب فينتفي والكثّب القليل يتناوؿ من عليو دلت الذي البعض
 يتفقا ٓب إذا ما ٖببلؼ بعيد غّب وىو صّح، ٧بذوؼ ٤بفعوؿ بياف أهنا أو الغاية، ابتداء ٗبن

 لكن صّح، ٕبسابو زاد وما بدرىم منها صاًعا بعتك قاؿ: ولو أطلقا، أو ذلك قصد على
 ألنو ٕبسابو؛ زاد ما أف على قاؿ: لو ما ٖببلؼ ،(ٜ)الشيخاف قالو كما قطًعا فقط صاع ُب

                                 
 (.ٛٓٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٓ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٔ)
 ة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب زياد (ٕ)
 ساقط من )ـ(. (ٖ)
 (.ٖٖ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٛٓٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٙٗ/ٖينظر: شرح مشكل الوسيط ) (ٗ)
 ُب )ـ(: )التقصيل(، وىو ٙبريف. (٘)
 /ب/ـ[.ٛٔٔهناية ] (ٙ)
(، اجملموع ٜٖٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٖٗ/ٖ(، الوسيط )ٖٗٔ/ٛينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٚ)

(ٜ/ٕٜٚ). 
(، أسُب ا٤بطالب ٕٓٓ(، خبايا الزوايا ص)ٖٖٔ/ٜ(، اجملموع )ٓٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٛ)

(ٕ/ٔٚ.) 
 (.ٖٗٔ/ٜ(، اجملموع )ٜٕٓ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٜ)
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 يوزف أف على بدرىم، رطل كل وغّبٮبا والدقيق السمن بيع ويصح عقد، ُب عقد شرط
 بيعو وال وزف غّب من معينة أرطاالً  ألجلو يسقط أف ىعل ال ،(ٔ)وزنو ٰبط ٍب الظرؼ معو

 قدر أحدٮبا أو جهبل وقد وزنو بقدر الثمن من يسقط ٍب بظرفو (ٕ))يزنو( أف على بعشرة

 بنصب صاع( كل   )بعشرة (٘)]باعها[ (ٗ))معينة( كصربة )أو( ،(ٖ)قسطو وقدر وزنو

 دراىم بعشرة ةالّصرب  ىذه تككبع أو )أي: مقّدر، مفعوؿ من بداًل  مرّ  وفيما ىنا )كّل(

 )الصيعاف أي اتّفقا( )إن أيًضا فيصحّ  ،الثالث المثال ىو وىذا( ٙ)( )بدرىم( صاع كلّ 

 ،(ٜ)والتفصيل ا١بملة (ٛ))لتوافق( آصع عشرة ةالّصرب  خرجت بأف العدد ُب (ٚ)والدراىم(
 ٗبثلو، والتفصيل ا١بملة من كبل فيو قابل ألنو اختلفا؛ إذا ما ٖببلؼ مّر، ٤با الغرر فينتفي

 بصربة حنطة صربة بيع بصّحة يشكل وال ٧باؿ، التخالف عند بينهما وا١بمع /أ[ٕ٘ٓ]
ي ُتُو، ُعيػ َنتْ  ىنا الثمن ألف يتفقا؛ ٓب وإف مكايلة شعّب  وٍَب   مبهما صار عنها اختلّ  فإذا كم 

 من بقدرىا صربة كبيع فهو الناقصة ٝبيع على البيع ورد وقد ،(ٓٔ)يعانوص كّمية تعْب ٓب
 ٚبميًنا يعرؼ ال قدرىا بأف الذرع ٦بهوؿ (ٔٔ))وفارؽ( هبا والشراء الصربة بيع ويكره كثّبة،

 ىذه أف على (ٕٔ)/(كصبرة) ُب بالكاؼ ونّبو ٖببلفو، بعض على بعضها لَباكم غالًبا

                                 
(، مغِب احملتاج ٕٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٔ/ٜ(، اجملموع )ٜٜ/٘ينظر: البياف ) (ٔ)

(ٕ/ٖٕٙ.) 
 ُب )ظ، ـ(: )يوزنو(. (ٕ)
 (.ٚٔ/ٕ: أسُب ا٤بطالب )ينظر (ٖ)
 ساقط من )ـ(. (ٗ)
 زيادة من )ـ(. (٘)
 ُب )ـ(: )كما تقرر بدرىم(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )الدراىم والصيعاف(. (ٚ)
 ُب )ظ(: )ليوافق(. (ٛ)
 (.ٚٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
 (.ٚٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٖ/ٜ(، اجملموع )ٖٜٔ/٘ينظر: البياف ) (ٓٔ)
 رقت(.ُب )ظ، ـ(: )وفا (ٔٔ)
 /أ/ظ[.٘ٚٔهناية ] (ٕٔ)
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 ٗبائة )أو بدرىم ذراع كل أو ٗبائة الثوب ٫بو فبيع ،(ٔ)بالصربة( الثبلثة ٚبص ال ثلة)األم
 بيع يصح ال نعم ،(ٖ)كذلك القطيع وبيع الثبلث، الصور ُب كالصربة (ٕ)بدرىم( ذراع كل

 كم يدرى فبل قيمتها والختبلؼ اإلشاعة، فيها ٲبكن ال ألنو ا٤بائة؛ ىذه من شياه عشر
 العّلة قضية ُب والثوب واألرض الصربة من نظّبه (ٗ)/ٖببلؼ ملة،ا١ب من العشرة قيمة

 أف الثانية وقضية واختبلفها، القيمة اتفاؽ بْب القسمْب ُب ذكر فيما فرؽ ال أنو ،(٘)األؤب
 يصح، ال أجزائو قيمة اختلفت إذا األرض ٫بو وأف ،(ٙ))تصّح( قيمتها اتفقت إذا الشياه

( األنسب وىو وؿواأل  ./ب[ٕ٘ٓ] األوجو (ٛ))وىو( كبلمهم (ٚ))لعمـو
خرجت ة مثبًل على أهّنا مائة ذراع أو صاع، فالّصرب  أو باعو ىذه األرضفرع: 

؛ تغليًبا لئلشارة، وتنزيبًل ٣بلف الشرط ُب ا٤بقدار منزلة خلفو (ٜ)]صّح[ أو ناقصة زائدة
ُب الصفات، وخّّب من عليو الّضرر، وىو البائع ُب الزيادة، وا٤بشَبي ُب النقص، فإف 
قاؿ ا٤بشَبي للبائع: ال تفسخ ولك الزائد، أو أعطيك ٜبنو، أو البائع لو: ال تفسخ 

، فإذا أجاز البائع فا١بميع للمشَبي، وال  وأحط عنك من الثمن قدر النقص ٓب يلـز
 .(ٓٔ)يطالبو للزيادة شيء

بطل بيع عبدْيهما( وإذا ملك شخصاف عبدين من غّب شركة بينهما )
جعلت ٗبثا٥بما من غّب ٚبصيص، بل بقدر معّْب منهما؛ للجهل )بألف(  (ٔٔ)]لثالث[

                                 
 ُب )ظ، ـ(: )األمثلة الثبلثة ال ٚبتّص بالصبلة(. (ٔ)
 ما بْب القوسْب مكرر من األصل و )ظ(. (ٕ)
 (.ٚٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٔ/ٜ(، اجملموع )ٖٜ/٘(، البياف )ٗٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
 /أ/ـ[.ٜٔٔهناية ] (ٗ)
 (.ٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )يصّح(. (ٙ)
(ٚ) .)  ُب )ظ، ـ(: )بعمـو
 ُب )ظ، ـ(: )فهو(. (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٜ)
 (.ٚٔ/ٕ(، حاشية الرملي الكبّب )ٖٕٙ/ٓٔينظر: اجملموع ) (ٓٔ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٔٔ)
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جة، وبو فارؽ ما لو اتّفق الغارس ومعّب الثمن من غّب حا (ٔ)ٕبّصة كل واحد ]من[
األرض لو على بيعها وما فيها بثمن واحد، فإنو يصّح، كما يشعر بو كبلمو ُب العارية 

كما   (ٖ)، وكذا لو اختلط ٞباـ برج بآخر، يصّح بيعها بثمن واحد لذلك(ٕ)للحاجة
يع ب)أو( ، وسيأٌب ُب الشركة ما يشكل على ذلك مع ا١بواب عنو، (ٗ))سيأٌب(

أي من األلف لو وزع على )بحص تو منو( أي العبدْين بأف باعو سيده )أحدىما( 
العبدين للجهالة حاؿ العقد، وٗبا تقّرر يعلم أف أحدٮبا ليس معطوفا على الضمّب 

صحيحا لغة وقياًسا، وفهم من  (٘)/أ[ من غّب إعادة ا١بار، وإف )كاف(ٕٙٓاجملرور ]
تقدير موت أحدٮبا  (ٙ)ديو بألف صّح، )وإف أفضى(( أنو لو باع عبعبدْيهماقولو: )

، ويستفاد (ٛ)ُب الدواـ ما ال ٰبتمل ُب االبتداء (ٚ)قبل القبض إٔب ا١بهالة؛ ألنو )ٰبتمل(
البطبلف ُب األكثر من اثنْب فيما ذكره باألؤب، وُب ٫بو الثوبْْب فأكثر أو الثوب والعبد 

 ّْب لكل  ٜبًنا صّح؛ النتفاء ا٤بانع.قولو: بألف، أنّو لو ع (ٜ)با٤بساواة، )ومن(
 (ٓٔ)وصرّح باشَباط الرؤية ُب ا٤بعْب مع مشوؿ قولو السابق معلـو عْب لو )اىتماًما(

ودفًعا لتوى م االكتفاء بالوصف إذا استقصى، ال تبًعا للبارزي ُب جعلو الشروط  (ٔٔ)]بو[

                                 
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٔ)
 (.٘ٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ٛٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٗٔ/ٜ(، اجملموع )ٕٔٔ/ٚينظر: الوسيط ) (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )يأٌب(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )كانا(. (٘)
 ُب )ـ(: )وإف اقتضى(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )ال ٰبتمل(، وىو خطأ. (ٚ)
(، أسُب ٚٛٔ/ٔب )(، فتح الوىاٜٕٗ/ٔ(، روض الطالب )ٕٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)

 (.ٜٖٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٚ/ٕا٤بطالب )
 ُب )ـ(: )من(. (ٜ)
 ُب )ـ(: )اىتماما ما(. (ٓٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔٔ)
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وصف أمور تضيق عنها ال (ٔ)ء/الستة؛ ألف العلم ال ٰبصل بدوف رؤية، ولو ُوصف، فورا
للِعَوض، فبل يصّح بيع  (ٖ)وىو وصف خامس ]أو سادس[ (ٕ))مرئّي(العبارة فقاؿ: 

، (٘()ٗ)معّْب ٓب يره العاقداف، أو أحدٮبا، كهبتو ورىنو وإجارتو وغّبىا للغرر ا٤بنهّي ]عنو[
، (ٚ)فيو ُمتػ َهم بالوضع ،(ٙ)((من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآهوحديث ))

 .(ٛ)ومن ٍَبّ قاؿ الدارقطِّب: إنو باطل، وروي مرسبل ضعيًفا
وإ٭با ٓب يكتف باستقصاء األوصاؼ و٠باعها تواترًا؛ ألّف الرؤية تطلع على ما 

قاؿ: )ليس /ب[ أنو صلى اهلل عليو وسلم ٕٙٓتضيق العبارة عنو كما مّر، وقد صّح ]
 .(ٜ)ا٣برب كا٤بعاينة(

وال يكفي التوكيل فيها وحدىا، وال الرؤية من وراء ٫بو قارورة، ٖببلؼ رؤية 
السمك واألرض ٙبت ماء صاؼ؛ إْذ بو صبلحهما، وإ٭با ٓب ٲبنع ا٤باء الكدر صحة 

                                 
 /ب/ـ[.ٜٔٔهناية ] (ٔ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٕ)
 ُب األصل: )وسادس(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٖ)
 ت أنسب.ُب األصل: )منو(، وا٤بثب (ٗ)
 (.ٛٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
( ٕٖٛ/ٖ(، والدارقطِب ُب سننو )ٜٜٗٚٔ( برقم )ٕٛٙ/ٗأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ) (ٙ)

( من حديث أيب ىريرة ٕٙٗٓٔ( برقم )ٓٗٗ/٘(، والبيهقي ُب السنن الكربى )ٖٕٓٛبرقم )
 رضي اهلل عنو.

(، تنقيح التحقيق ٕٚٔ/ٖ. ينظر: بياف الوىم واإليهاـ )الكرديوىو: عمر بن إبراىيم  (ٚ)
 (.ٕ٘ٚ/ٕ(، كشف ا٣بفاء )ٖٗ٘/٘ٔ(، إٙباؼ ا٤بهرة )ٜ/ٗ(، نصب الراية )ٛٙ-ٚٙ/ٕ)

 (.ٕٖٛ/ٖسنن الدارقطِب ) (ٛ)
( برقم ٜٙ/ٗٔصحيحو ) (، وابن حباف ُبٔٗٛٔ( برقم )ٖٔٗ/ٖأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ٜ)

ىذا حديث صحيح ( وقاؿ: "ٕٖٓ٘( برقم )ٖٔ٘/ٕ(، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ٖٕٔٙ)
(، من ٕ٘( برقم )ٕٔ/ٔ، وأخرجو الطربا٘ب ُب األوسط )على شرط الشيخْب وٓب ٱبرجاه"

 رضي اهلل عنهما.-حديث ابن عباس 
 (.ٕٖٚ٘قم )( بر ٜٛٗ/ٕوصححو األلبا٘ب ُب صحيح ا١بامع الصغّب وزيادتو )     
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، (ٕ)العقد فيها على ا٤بنفعة دوف العْب (ٔ)اإلجارة؛ ألهنا أوسع لقبو٥با التأقيت، )وورود(
وفارؽ ما ىنا بطبلف الصبلة وا٢بنث، حيث اكتفى فيهما بالرؤية من وراء ٫بو زجاج، 

 ا٤بدار ٍب على ٦برد الرؤية، وىنا على ٛبامها حذرا من الغرر ما أمكن. (ٖ))بأف(
( أنّو ال يشَبط مسٌّ، وال ذْوٌؽ، وال َشمٌّ، وأّف االقتصار مرئيّ قولو: ) (ٗ)/وأفهم

بالرؤية ليبل ُب سراج، وىو مّتجو إف أفادت فيو الّرؤية  (٘)كتفى(عليها ال يكفي، وأنو )ي
حينئذ اإلحاطة با٤بقصود منو، وإال فينبغي عدـ االكتفاء هبا، وتشَبط رؤية ا٤بشَبي 

فيصح شراء األعمى لنفسو، وإٯباره وقبوؿ كتابتو؛ )لشراء نفسو( بالنسبة )ال( للمبيع، 
ال يرى بعض نفسو، ولؤلعمى أف يكاتب عبده تغليًبا ألنّو ال ٯبهلها، وكذا البصّب؛ ألنّو 

( ٚ)الزركشّي صحة شراءه من يعتق عليو، وبيعو العبد )من نفسو( (ٙ)للعتق، وأخذ )منو(

، وأف َيْسِلَم وُيْسَلَم إليو إف كاف رأس ا٤باؿ موصوفًا ُب الذمة؛ ألنو تصرؼ ُب (ٛ)
ال يصّح قبضو بنفسو، وإذا  /أ[ يقبض عنو؛ إذٕٚٓالصفات، وىو يعرفها، ويوكل من ]

 .(ٜ)زوج أو خالع على معْب ٓب يثبت، بل ٯبب مهر ا٤بثل
بضم الّصاد وكسرىا، لباقي ا٤ببيع وإف )ُصوان( لصحة البيع رؤية ما ىو )وكفى( 

ٓب يدؿ عليو، كرّماف ُب قشرة، أو جوز أو لوز ُب قشره األسفل، وىو ما يكسر حالة 
ر؛ ألف صبلح باطنو ُب إبقائو فيو وإف ٓب يدؿ األكل، فتكفي رؤية القشر ا٤بذكو 

                                 
 ُب )ظ، ـ(: )وورد(. (ٔ)
(، مغِب احملتاج ٜٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٕٔ/ٜ(، اجملموع )ٕ٘ٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)

(ٕ/ٖٙٓ.) 
 ُب )ـ(: )ألف(. (ٖ)
 /ب/ظ[.٘ٚٔهناية ] (ٗ)
 ُب )ـ(: )ال يكتفى(، وىو خطأ. (٘)
 ُب )ـ(: )منهما(. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )لنفسو(. (ٚ)
 (.ٕٕٗ/ٖ(، هناية احملتاج )٘ٓٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٛٔ/ٕا٤بطالب ) ينظر: أسُب (ٛ)
 (.ٛٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
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كما صّححو ]ُب   (ٖ)و٫بوه وكوز الفّقاع (ٕ)عليو، ومن ذلك ا٣بشكناف (ٔ))ىو(
، زاد ُب فتاويو: وال كراىة فيو أيضا ٤بشقة رؤيتو، وألف بقاءه فيو من (ٗ)الروضة[

ب السكر فيجوز بيعو ولو ُب قشره األعلى؛ ألف قشره األسفل قد ٲبص مصلحتو، وقص
قشره، كما ُب  ُب كأنو ُب قشر واحد، ومثلو طلع النخل  (٘)/معو كثّبا، فصار

فيها  (ٚ)، ٖببلؼ ٫بو جوز القطن، وجلد الكتاب، وصدؼ فيو در، وفأرة(ٙ)اجملموع
الفأرة مفتوحة ال تصّح مسك؛ ألف بقاءٮبا فيهما ليس من مصلحتهما، بل لو كانت 

ما ٓب يكن  (ٛ)، و٫بو جوز ُب قشره األعلى )كذلك(قةً ورِ  ثخناً أيًضا؛ الختبلؼ أجزائها 
األسفل غّب منعقد؛ ألف ا١بميع مأكوؿ ولب ذلك دوف كسره؛ ألّف تسليمو ال ٲبكن 

 ا٤برئي غّب (ٔٔ)غّب مرئّي، )والصواف( (ٓٔ)ا٤ببيع؛ )وألنو( (ٜ)إال بكسره، فينقص )عْْب(

                                 
 ُب )ـ(: )وىو(. (ٔ)
لقطعة عجينة يضاؼ إليها شيء من السكر واللوز وا١بوز والفستق وفطّبة  اسمٌ : ا٣بشكناف (ٕ)

، فالفطّبة ىي القشرة الرقيقة وىي صواف ة ويسّوى بالناررقيقة وٯبعل اجملموع ُب ىذه الفطّب 
 لو. وا٣بشكناف فارسي معّرب.

(، حواشي ٙٔ/ٖ(، حاشية البجّبمي )ٖٜٕ/ٖينظر: ٙبفة ا٢ببيب على شرح ا٣بطيب )     
 (.ٖٕٙ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٜٕٙ/ٗالشروا٘ب )

: شراب يتخذ من الشعّب أو الزبيب، ٠بي بذلك -قاؼ ا٤بشددةبضم الفاء وفتح ال-: الفّقاع (ٖ)
 ٤با يعلوه من فقاعات.

(، معجم لغة الفقهاء ٚ٘ٗ/ٔ(، ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع )ٛٗٚينظر: القاموس احمليط ص)    
 (.ٜٛٙ/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٛٗص)

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من )ظ، ـ(. (ٗ)
 /أ/ـ[.ٕٓٔهناية ] (٘)
(، مغِب احملتاج ٕٔ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٔٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٙٓ/ٜر: اجملموع )ينظ (ٙ)

(ٕ/ٖٜ٘.) 
 .(ٖٓٙ/ٓٔلساف العرب ): ىي ِوعاُؤه. ينظر: فْأرة الػِمسك (ٚ)
 ُب )ظ(: )لذلك أيًضا(، وُب )ـ(: )لذلك(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )غّب(. (ٜ)
 .ُب )ـ(: )ألنو( (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )والصواب(. (ٔٔ)
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/ب[ على ٕٚٓ])دّل( من ا٤ببيع إف )بعٌض( كفى أيًضا رؤية ما ىو )و( ، (ٔ)مبيع
باقيو، كصربة ا٢ببوب واألدقة وا١بوز، وأعلى ا٤بائعات كدىن ُب إنائو؛ ألهنا ال تتفاوت 

، وإف التصقت حّباتو كالعجوة، وقطن (ٕ)غالبا، وطعاـ ُب رَأس وعائو، وٛبر ُب قوصرتو
رؤية ما ذكر من معرفة  (ٖ)وإف رآىا من كّوة، وال بد )مع(ُب عدلو، وحنطة ُب بيت 

؛ لئبل (ٗ)عمق الظرؼ وسعتو، أي ولو ٚبمينا، وإال كاف ٦بهوؿ القدر، أي من كل وجو
يناُب ما مّر أّف ا٤بعْب  ال يشَبط معرفة قدره، فبل يصح بيعو، ومن ذلك أيًضا أ٭بوذج 

رؤيتو، لكن  (٘)سرة عيًنا، ]فتكفي[ا٤بتساوي األجزاء كا٢ببوب، وىو ما تسميو السما
، خبلفًا (ٙ)بشرط أف يدخلو ُب العقد ُب صفقة واحدة، وإف ٓب يرده إٔب ا٤ببيع قبل العقد

لئلسنوي حيث اشَبط خلطو بو قبل العقد، وللبغوي حيث قاؿ: ال يصح وإف خلطو، 
 .(ٚ)أما إذا ٓب يدخلو ُب العقد فبل يصح؛ ألنّو ٓب ير ا٤ببيع وال شيئا منو

وخرج بقولو: دّؿ غّب ا٤بتماثل، كبطيخ وسفرجل، وسلة ٫بو عنب وخوخ، فبل بد 
من رؤية كل واحد منها من ٝبيع جوانبها؛ ألهنا ٚبتلف اختبلفًا ظاىرًا، ويباع 

 .(ٜ()ٛ))عدًدا(
، لكن (ٓٔ)والفرؽ بْب سلة ٫بو العنب وقوصرّة التمر ىو ما جرى عليو الشيخاف

                                 
 (.ٜٖ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٔٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔ)
النهاية ُب غريب ا٢بديث  .فد وٱبفّ شدّ عمل للتمر، ويُ يُ  ىي وعاء من قصبٍ  :قوصرة (ٕ)

(ٗ/ٕٔٔ). 
 ُب )ـ(: )من(. (ٖ)
 (.ٖٛ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 ُب األصل: )تكفي(. (٘)
 (.ٜٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 (.ٜ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٔ٘ٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
 ُب )ـ(: )عدوا(، وىو ٙبريف. (ٛ)
 (.ٜ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٔ٘ٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٜ)
 ،رة االختبلؼ فيهاعبل لكثال يكفى ُب شراء السلة من العنب وا٣بوخ و٫بوٮبا رؤية األ (ٓٔ)

ف التزقت  إو فصربتو كصربة ا١بوز واللوز و تف ٓب تلتزؽ حباإٖببلؼ صربة ا٢ببوب والتمر 
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 .(ٕ)، ونقل عن ٝبع خبلفو(ٔ)نازع فيو الزركشي كاألذرعي
/أ[ اطردت ُب التمر باالكتفاء بذلك، وقد يتخلف ٕٛٓوقد ٯباب: بأف العادة ]

ما يليق بو، فّبى ُب الدار حٌب  (٘)كّل شيٍء )على(  (ٗ)، ]وا٤بعترب رؤية[(ٖ)ُب ]العنب[
ت ، وال تكفي رؤية اآلال(ٙ)طريقها وا٤بستحم والبالوعة و٦برى ماء الرحى كما ُب اجملموع

ٍب اشَباه ٛبرًا من غّب رؤيتو ٓب يصح،  (ٛ)قبل البناء، ومن ٍب لو رأى بسرًا (ٚ))واألرض(
ل ا٤باء، ال ٫بو أساسها وعروؽ شجر، وُب يوُب البستاف أرضو وشجره وجدرانو ومسا

واألمة ما عدا العورة، وُب الدابة ٝبيعها ال أجزائها، وال رؤية لساف  (ٜ)/العبد
، وُب الثوب (ٔٔ)واف ولو رقيقا كما ُب اجملموع ونسخ العزيز ا٤بعتمدةُب ا٢بي (ٓٔ))وأسناف(

)رؤية  (ٕٔ)/ٝبيعو ولو من جهة، إال إف اختلف، كديباج منقش وبسط، فبل بّد من
 .(ٖٔ)وجهتو(

                                 
(، اجملموع ٔ٘ٔ/ٛ. ينظر: فتح العزيز )عبلىا على الصحيحأكالقوصرة فيكفى روية 

(ٜ/ٕٜٛ.) 
 (.ٜٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.ٜٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 )العيب(، وىو ٙبريف.ُب األصل:  (ٖ)
 ُب األصل: )ورؤية(. (ٗ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (٘)
(ٙ) (ٜ/ٕٜٔ.) 
 ساقط من )ـ(. (ٚ)
، واحدتو: ُبسرة. ينظر: تاج شيء ٜبر النخل قبل أف يرطب والغض الطري من كلّ : الُبسر (ٛ)

 (.ٙ٘/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٗٚٔ/ٓٔالعروس )
 /أ/ظ[.ٙٚٔهناية ] (ٜ)
 ُب )ـ(: )والساف(. (ٓٔ)
 (.ٜٕٔ/ٜ(، اجملموع )ٖ٘ٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔٔ)
 /ب/ـ[.ٕٓٔهناية ] (ٕٔ)
 بياض ُب )ـ(. (ٖٔ)
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وٕبث األذرعي ُب ثوب ٨بيط بوجهْب من صوؼ وجوخ مثبل، االكتفاء برؤية 
د من رؤية بطائنها، وُب الكتب ٝبيع  منهما، وُب ا١ببة أنو ال بَبالوجهْب دوف ا٤بست

، وال يصح بيع لنب وصوؼ قبل حلب وجّز (ٔ)الورؽ، وُب الورؽ البياض ٝبيع الطاقات
 ؛ ألهنا أوسع.(ٖ)، ٖببلؼ الوصية )هبما((ٕ)وذكاة

بيع ا٤بذبوح أو  (ٗ)ولو قبض على قطعة صوؼ وقاؿ: بعتك ىذه صّح، ]وال[
ُب الثبلثة، وكذا مسلوخ ليس بسمك وال  (٘)جلده أو ٢بمو إال بعد السلخ أو السمط

والرؤوس قبل اإلبانة،  (ٙ)/ب[، وال بيع األكارعٕٛٓجراد ٓب ينق جوفو وبيع وزنا ]
 .(ٚ)وٯبوز بعدىا نيئة ومشوية

قاؿ البغوي: إف كانت من الغنم. قاؿ الزركشي: أو من البقر، ]إذ ما عليهما من 
، وال بيع لنب اختلط ٗباء، أو مسك اختلط بغّبه، ال على (ٜ)وؿ )فيهما(مأك (ٛ)ا١بلد[

، ومقتضاه أنّو لو كاف قدر ا٤بسك (ٓٔ)وجو الَبكيب كما ُب اجملموع؛ للجهل با٤بقصود
، وىو ٧بتمل، ]وأنو لو خلط اللنب با٤باء على وجو (ٖٔ)معلوًما صح   (ٕٔ()ٔٔ))واللنب(

                                 
 (.ٖٓٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٓ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٜٕ/ٜينظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ٖٓٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٓ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 من )ظ، ـ(. ساقط (ٖ)
 ُب األصل و )ظ(: )وال(. (ٗ)
. ينظر: ٠بطت الشاة ٠بطا، إذا شويتها ٔبلدىا ونزعت شعرىايقاؿ:  : نزع الشعر،السْمط (٘)

 (.ٖٚٗ، ٖٖٓ/٦ٔبمل اللغة )
ومن البقر والغنم مستدؽ  ،الكعب من اإلنساف ما دوف الركبة إٔب: ٝبع ُكراع، وىو األكارع (ٙ)

(، أنيس ٖٔ٘/ٔ. وٯبمع على أكرُع كذلك. ينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )الساؽ العاري من اللحم
 (.ٖٛٚ/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٓٛالفقهاء ص)

 (.ٖٓٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٓ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 ُب األصل: )أو علمها(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٛ)
 : )فيها(.ُب )ـ( (ٜ)
 (.ٖٚٓ/ٜينظر: اجملموع ) (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )أو اللنب(. (ٔٔ)
 ُب األصل زيادة )ما( بعد ىذه الكلمة، ولعل حذفها أْؤب. (ٕٔ)
 (.ٕٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖٔ)
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سمك ا٤بخلوط بغّبه كذلك، نعم يشَبط أف اإلصبلح والَبكيب صّح كما يصّح بيع ال
ال يزاد ا٤باء فيو على قدر ا٢باجة، ومنها توقف ٞبصو أو يبسو ا٤بقصود عليو دوف 
ٞبصو؛ ألنو ال ٲبكن بغّب ا٤باء، وال غّش ُب األوؿ، نعم، ٯبب إعبلـ ا٤بشَبي بو إف 

، وال بيع مسك (ٔ)جهلو، الختبلؼ األغراض بو، ومن ٍَب  ٱبّّب بو، ذكر ذلك أبو زرعة[
، إال إف رآىا قبل جعلو فيها، ٍب رآه من رأسها عند  ُب فأرتو معها أو دوهنا كما مر 

، خبلفا (ٕ)البيع، وبيعهما كل قّباط بدرىم صحيح إْف عرفا وزف كل ، وكاف للظرؼ قيمة
وٯبوز بيع صربة حنطة ٨بتلطة بشعّب كيبل ووزناً  ،، وكذا بيع ٠بن مع ظرفو(ٖ)للبلقيِبّ 

، وكذا لو باع فواكو ٨بتلفة و  جزافًا، أو صاع منها وإف ٓب يتساويا؛ ألف ا٤بقصود معلـو
٨بتلطة، وال يصح  بيع ماء بئر وقناة ودوهنما؛ ألنو ٦بهوؿ ويزيد شيئا فشيًئا، فيختلط 
ا٤ببيع بغّبه ويتعذر التسليم، ومنو يؤخذ ما صرح بو القاضي من أنو لو باعو بشرط أخذه 

وكذا يصح بيع صاع من ماء بئر أو قناة راكد لقلة زيادتو فبل يضّر ، (ٗ)اآلف صحّ 
؛ لعدـ وقوفو، )وبيع (٘)ٖببلؼ ا١باري؛ إذ ال ٲبكن ربط العقد ٗبقدار مضبوط )منو(

 (ٜ)الشائع، إف عرؼ ُب )ا٤بسألتْب( (ٛ)أو )جزأىا( (ٚ)مع ماء هبا )الظاىر( (ٙ)بئر(
بينهما، فإف اشَباىا أو جزأىا الشائع دوف /أ[ عمقها وما ينبع ُب الثانية مشَبؾ ٜٕٓ]

: لو باع ماء (ٔٔ)/(ٓٔ)ا٤باء أو أطلق ٓب يصح؛ لئبل ٱبتلط ا٤باءاف، وُب الروضة )وأصلها(

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٖٔٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 (.ٕٔ/٤ٕبطالب )ينظر: أسُب ا (ٖ)
 (.ٕٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٕ/ٙينظر: البياف ) (ٗ)
 ساقط من )ـ(. (٘)
 ُب )ظ(: )وبئر(. (ٙ)
 ُب )ظ(: )الطاىر(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )أو جزئهما(. (ٛ)
 ُب )ظ(: )ا٤بسلمْب(، وىو خطأ. (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )كأصلها(. (ٓٔ)
 /أ/ـ[.ٕٔٔهناية ] (ٔٔ)
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، وُب (ٔ)القناة مع قراره، وا٤باء واقف فعرؼ العمق صح ، أو جاٍر ٓب يصح البيع ُب ا٤باء
وز بيعو إذا كاف ٦بهوال وبيع مع غّبه القرار قوال بتفريق الصفقة ورد ُه ٝبٌع بأّف ما ال ٯب

 ُب ا١بميع، بناًء على أف اإلجازة بالقسط، والقسط غّب ٩بكن للجهالة. (ٕ)يبطل )البيع(
تفريق الصفقة ُب القرار، وأما عدـ  (ٖ)وٯباب بأف ا٤بشكل إ٭با أجري )ٖببلؼ(

٤باء؛ فإنو إ٭با الصحة ُب ا٤باء فمراده بو أنو ال يصح بطريق ا٤بلك إاّل ُب األرض دوف ا
تفريق الصفقة بصّحة البيع  (ٗ)يصح فيو بطريق االستحقاؽ، ومن ٍب صرّح فيها )قبل(

فيهما، أي ُب األرض بطريق القصد وا٤بلك، وُب ا٤باء بطريق البيع واالستحقاؽ، وال 
قرار ا٤باء ا٤بملوؾ؛ ألف ملكو  (٘)تناقض بْب كبلمهما خبلفا ٤بن ظنو، )والكبلـ ُب ٧بل(

تلـز ملك ا٤باء، بل كوف ا٤بالك أحّق بو، أما ٧بل بيعو ا٤بملوؾ فيصّح البيع فيهما ال يس
]بطريق القصد؛ ألف ملكو يستلـز ملك ا٤باء، وأّما ٧بّل بيعو أو قراره غّب ا٤بملوؾ فبل 

وٗبا تقّرر علم أنو ال يصّح بيع نصيبو من ماء جار، فطريقو أف  (ٙ)يصّح البيع فيهما[
 .(ٚ)أو بعضها؛ ليكوف أحق بو يشَبي ٫بو القناة

ما ُب  (ٜ)، )وىي((ٛ)/ب[ الرؤية بطبلف بيع ا٤ببلقيحٜٕٓوعلم من اشَباط ]
 (ٕٔ)وىي ما ُب أصبلب الفحوؿ، وحبل ا٢ببلة (ٔٔ)/(ٓٔ)البطوف من األجنة، وا٤بضامْب

                                 
 (.ٕٖٔ/٘وضة الطالبْب )(، ر ٛٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 ساقط من )ـ(. (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )خبلؼ(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )قبيل(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )واحملل الكبلـ ُب ٧بل(. (٘)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٙ)
 (.ٖٕٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٖٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 (.ٗٔٔ)معجم لغة الفقهاء ص:  قيح: بيع ما ُب أرحاـ االناث من الولد.بيع ا٤ببل (ٛ)
 ُب )ـ(: )وىو(. (ٜ)
معجم  بيع ا٤بضامْب: بيع ما ُب باطن االشياء ٩با ال ٲبكن االطبلع عليو أو ضبط صفاتو. (ٓٔ)

 (.ٗٔٔ)لغة الفقهاء ص: 
 /ب/ظ[.ٙٚٔهناية ] (ٔٔ)
 (.ٖٔٔ)معجم لغة الفقهاء ص: . ن ا٢بيوافبيع حبل ا٢ببلة: بيع ولد ا٢بمل الذي ُب بط (ٕٔ)
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، وإ٭با تعترب (ٔ)إف فسر بنتاج النتاج، فإف فسر بتأجيل الثمن إليو فالبطبلف ١بهالة األجل
أي ال قبل العقد )ال قبل( ال يغلب فيو التغّب  (ٖ)العقد أو قبلو ]بزمن[ (ٕ)لرؤية )حالة(ا

لطوؿ مدة أو عروض أمر آخر؛ لعدـ إفادة الرؤية السابقة )تغّير( أي مع ظن )بظّن( 
، ٖببلؼ ما يغلب فيو عدـ التغّب، كاألراضي نظرا للغالب فيها، فإف (ٗ)الغرض حينئذ

لسواء كا٢بيواف صّح، كما أفادتو عبارتو دوف عبارة أصلو؛ ألف احتمل األمرين على ا
األصل بقاء ا٤برء ٕبالو، و٧بّل االكتفاء بالرؤية السابقة كما أومأت إليو عبارتو أيضا، 
حيث كاف ذاكرا لؤلوصاؼ عند العقد، وإال ٓب يصّح كما قالو ا٤باوردي وغّبه واعتمده 

 .(ٙ)، وإف استغربو ُب اجملموع(٘)ا٤بتأخروف
ولو رأى أعمى قبل عماه شيئا ٍب اشَباه بعد عماه جرى فيو ىذا التفصيل، 

ٚبّّب؛ ألف  (ٛ)[]األمرما ال يتغّّب غالًبا وما ٰبتمل  (ٚ)وجده متغّبًا ]ُب صورة[)وإن( 
الرؤية السابقة كالشرط ُب الصفات الكائنة عندىا، فإذا باف فوت شيء منها كاف ٗبثابة 

)حلف( ا٤بشَبي، وأنكر البائع )اّدعاه( ختلفا ُب التغّب بأف ا٣بلف ُب الشرط، فإف ا
/أ[ الّصفة ورضاه هبا، ٕٓٔعلمو هبذه ] (ٜ)ا٤بشَبي وصّدؽ؛ ألّف البائع يّدعي ]عليو[

إذا اختلفا  (ٕٔ)، وإ٭با صدؽ البائع )فيما((ٔٔ)علمو بالعيب (ٓٔ)/واألصل عدمو كدعوى

                                 
 (.ٖ٘ٓ/ٜ(، اجملموع )ٔٓٔ/٘(، البياف )ٓٚ/ٖ(، الوسيط )ٖٔٗ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
 ُب )ـ(: )حاؿ(. (ٕ)
 ُب األصل: )زمن(. (ٖ)
 (.ٛٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
مغِب احملتاج  (،ٛٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )٘ٔ/ٕ(، ا٤بهذب )ٛٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)

(ٕ/ٖ٘ٚ.) 
 (.ٜٕٛ/ٜينظر: اجملموع ) (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 ُب )ظ( )ح( )ـ(: )األمرين(. (ٛ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٜ)
 /ب/ـ[.ٕٔٔهناية ] (ٓٔ)
 (.ٖٛ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔٔ)
 (.ساقط من )ظ (ٕٔ)
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يد ا٤بشَبي، واألصل عدـ وجوده ُب ُب عْيب ٲبكن حدوثو، التّفاقهما على وجوده ُب 
، ولو (ٔ)بْب الفسخ واإلمضاء؛ لثبوت التغّب بيمينو)خّير( إذا حلف )و( يد البائع 

، ولو اشَبى من وكيل وزعم أنو (ٕ)اختلفا ُب الرؤية فسيأٌب أّف القوؿ قوؿ مّدعي الصحة
، كذا قيل، رأى ٓب يتغّب قوؿ الوكيل، بل يسأؿ موكلو، فإف قاؿ: ٓب ير، صّدؽ ٲبينو

 وقضية ما تقّرر أّف القوؿ قوؿ ا٤بشَبي؛ ألنو ا٤بّدعي الصحة.
مبيع، أخذ يتكّلم على الشروط ا٤بعتربة  (ٖ)و٤با فرغ من الشروط العامة ُب ]كّل[

بيع أحدٮبا )في مطعومين( إ٭ّبا يصّح البيع )و( ُب الربويات زيادة على تلك فقاؿ: 
، وٮبا الذىب (ٗ)بيع أحدٮبا باآلخر )أيضا(( جوىرْي ثمنية غالًبا)ُب )و( باآلخر، 

بزيادة قولو  (ٙ)، وعنها )احَبز((٘)والفضة، ولو حليا وإناء وتربًا دوف الفلوس، وإف راجت
غالًبا، نعم وجو ترؾ أصلو ٥با أّف الفلوس خرجت ٔبوىريّة الّثمن، فهي كغّبىا من 

عروض إذا جعلت أٜبانا، إف وجد شرطاف أو شروط ثبلثة، فإف بيع أحدٮبا بغّب جنسو ال
) /ب[، أو ذىب بفضة، ٕٓٔبشعّب ] (ٚ)وقد اّٙبدت العلة وىي الطعم أو النقد، )كبُػر 

، األوؿ: أف (ٓٔ()ٜ)شيء (ٛ)اشَبط شرطاف ٖببلؼ طعم بنقد، فإنّو ال يشَبط )فيو(
 للعوضْْب.أي مع حلوؿ )بحلوٍل( يكوف العقد 
، وا٤براد بو ما يعّم القبض حٌب لو  ((ٔٔ)]٥بما[)تقابٍض( الثا٘ب: أف يكوف مع )و( 

                                 
 (.ٕٓ٘/٘(، هناية ا٤بطلب )ٜ٘(، التنبيو ص)ٕٛ٘/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٔ)
 (.ٜٕٗ/ٜوينظر: اجملموع ) (ٕ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٖ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٗ)
 (.ٕٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٜٖ/ٜ(، اجملموع )ٓٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘)
 )ـ(: )احَباز(. ُب (ٙ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ(. (ٚ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ظ، ـ(. (ٛ)
 يوجد بعد ىذه الكلمة زيادة )من( ُب )ـ(. (ٜ)
 (.ٕٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )٘ٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٓٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔٔ)
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كاف العوض معّينا كفى االستقبلؿ بالقبض ىنا وإف كاف للبائع حّق ا٢ببس، وال بد من 
، ويكفي الوكالة إف (ٔ)القبض ا٢بقيقي، فبل تكفي ا٢بوالة وإف حصل القبض ُب اجمللس

مفارقة ا٤بوكل اجمللس؛ ألف قبضو كقبض موكلو، وكذا قبض وارث قبض الوكيل قبل 
، ٖببلؼ ما إذا كاف العاقد عبدا مأذونا فقبض سيده، أو (ٕ)العاقد بعد موتو باجمللس

وكيبل فقبض موكلو، فإنو ال يكفي؛ ألف أحكاـ العقد إ٭با تتعلق با٤بأذوف والوكيل فقط، 
قد الذي خوطب بو ا٤بوكل لفقد انتظاـ وإ٭با أعيد ىنا بقبض الوكيل دوف قبولو الع

ُب صيغة وال  (ٖ)الصفة ٍَب  كما مّر، وىنا القبض أمر تابع ال يَبتب عليو )اختبلؼ(
غّبىا فكفى، ولو تبايعا درٮبا ٗبثلو ُب الذمة ٍب أقبض أحدٮبا اآلخر درٮبا فلو رّده إليو، 

ن العقد إٔب أف يتخايرا أو وىو م)في مجلس خيار( وإ٭ّبا يعتّد بالقبض ما داـ العاقداف 
/أ[ صّححو ٕٔٔ، فيبطل العقد كذا ](ٗ)يتفرّقا، فإف ٚبايرا قبل القبض كاف كالّتفرؽ قبلو

"، أحدٮبا: (ٚ)ذلك وجهْب ُب ")باب ا٣بيار( (ٙ)/ىنا، لكّنهما حكيا ُب (٘)/الشيخاف
ا٘ب: يلـز تلغو اإلجازة، إذ القبض معلق باجمللس وىو باؽ، فيبقى حكمو ُب ا٣بيار. والث

وٓب يتعرضا للمذكور ىنا من  (ٛ)العقد وعليهما التقابض، وصّححو ]ُب اجملموع[
وغّبٮبا بأف ما ىنا ٧بلو إذا ٓب يتقابضا قبل  (ٓٔ)، وٝبع الزركشي وابن العماد(ٜ)البطبلف

                                 
 (.ٕ٘ٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٕ/ٕب )(، أسُب ا٤بطال٘ٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٕ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )اختبلؿ(، وىو ٙبريف. (ٖ)
 (.ٙٗٔ/٘ألّف التخاير ُب العقد يقـو مقاـ االفَباؽ ُب لزـو العقد. ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٗ)
 /أ/ـ[.ٕٕٔهناية ] (٘)
 /أ/ظ[.ٚٚٔهناية ] (ٙ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٚ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٛ)
 (.ٗٓٗ/ٜ(، اجملموع )ٙٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٜ)
أٞبد بن عماد بن ٧بمد بن يوسف األقفهسي ٍب القاىري  ،أبو العباس ،شهاب الدين :ىو (ٓٔ)

 توُب سنة وغّبه، عدة شروح على منهاج الطالبْب لوبابن العماد،  ا٤بعروؼ، الشافعي
 .(ىػٛٓٛ)
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، وىو متجو، ودعوى األذرعي أف ذْينك الوجهْب (ٔ)التفرؽ، وما ىناؾ إذا تقابضا قبلو
٩بنوعة، وإف أقرىا الشارح ولو تقابضا البعض صّح  (ٕ)قابل الصحيح )ىنا(مبنّياف على م

ٚبّّب  (ٗ)، وُب ٚبّّب ا٤بشَبي أوجو، ثالثها: إف جهل انفساخ العقد )بذلك((ٖ)فيو فقط
؛ ألف التبعيض (٘)٦بيئو ُب البائع أيًضا، والذي يّتجو أف ال خيار ]أيًضا[ وٯببوإال فبل، 

لجهل ٗبا ذكر، أو تفرقا ببل قبض انفسخ العقد، وإف أكرىا نشأ من فعلهما، فبل نظر ل
، وصرح بو (ٙ)أو بعده كما اقتضاه كبلـ الشيخْْب  التفرؽعلى التفرؽ قبل إمكاف 

مري، ومثلو ُب ذلك رأس ماؿ السلم، كما قالو الزركشي وفارؽ خيار اجمللس بأف الصي
اض، ويكوف ربا كربا النسيئة، ىذا أضيق، وإذا بطل العقد فيأٜباف بالتفرؽ إف كاف عن تر 

فطريقهما التفاسخ قبل الّتفرؽ قطًعا لئلٍب، ىذا ما ُب اجملموع ىنا نقبًل عن 
/ب[، ونقلو الزركشي عن النّص وصّوبو، وىو أوجو ٩با جـز بو ُب ٕٔٔ] (ٚ)األصحاب

اجملموع ُب "باب ا٣بيار"، تفريًعا على ما صّححو، وتبعو ُب اإلسعاد من عدـ اإلٍب إذا 
، وٯبوز عند عدـ اٙباد ا١بنس (ٛ)تفرّقا عن تراض، فإف انفرد أحدٮبا با٤بفارقة أٍب

، أو )بجنسو( إف بيع أحدٮبا )و( التفاضل كيف كاف،  سواء ٚبالفا نوعا كمعقلّي بِبَػْرنػِي 
صفة، كجّيٍد ِبَرديء أـ ال، اشَبط ثبلثة أمور، الشرطاف ا٤بذكوراف، والثالث: أف يكوف 

بْب العوضْب، بأف يعلمو كل منهما كما يأٌب، واستفيد من  )تساٍو( علم أي مع )بعلم( 
كبلمو أف الربا ثبلثة أنواع، وأهنا كلها باطلة كبيع ٫بو بر برب أو بشعّب، و٫بو ذىب 
بذىب أو فضة نسيئة ولو ٢بظة انقضت وٮبا ُب اجمللس، وإف تقابضا ُب اجمللس قبل 

                                 
 .(ٕٙ/ٕ)معجم ا٤بؤلفْب  :انظر (،٘ٔ/ٗينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )  
 (.ٖٕ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 ساقط من )ـ(. (ٕ)
 (.٘/٘حملتاج )ينظر: ٙبفة ا (ٖ)
 ساقط من )ظ(. (ٗ)
 زيادة من )ـ(. (٘)
 (.ٗٓٗ/ٜ(، اجملموع )ٙٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٗٓٗ/ٜينظر: اجملموع ) (ٚ)
 ([.ٜٓٓٔص) ] ٙبقيق: عبد اهلل العقيل اإلسعاد :ينظر (ٛ)
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التخاير أو  (ٔ)ع ذلك مع عدـ التقابض )قبل(التخاير والتفرؽ وىذا ربا الّنسأ، وكبي
التفرؽ ولو مع ا٢بلوؿ وىو ربا اليد، وكبيع ٫بو بر برب أو ذىب بذىب مع ا٤بفاضلة، أو 

، وزاد ا٤بتوٕب  رابًعا وىو ربا القرض حيث (ٕ)مع عدـ العلم بالتساوي، وىو ربا الفضل
 .(ٖ)جر  منفعة، وٲبكن عوده لربا الفضل قالو الزركشي

 .(ٗ)ربا لغة: الزيادةوال
/أ[ ٕٕٔمعيار ] (٘)/وشرعا: عقد على عوض ٨بصوص غّب معلـو التماثل ُب

 .(ٙ)الشرع حالة العقد، أو مع تأخّب ُب البدلْْب أو أحدٮبا
واألصل ُب ٙبرٲبو الكتاب والسنة، كخرب )لعن اهلل آكل الربا، وموكلو، وكاتبو، 

اط ا٤بذكورين ما صّح من قولو صلى اهلل ، واإلٝباع، وُب اال٫بصار واالشَب (ٚ)وشاىده(
، وقولو صلى اهلل عليو وسلم: )ال تبيعوا (ٛ)(عليو وسلم: )الطعاـ بالطعاـ مثبًل ٗبثلٍ 

، وال الشعّب بالشعّب، وال التمر الذىب بالذىب، وال الَورَِؽ بالَورِِؽ، وال الرّب بالربّ 
 .(ٜ)بالتمر، وال ا٤بلح با٤بلح، إال سواًء بسواء، عيًنا بعْب، يًدا بيد(

                                 
 ُب )ـ(: )ُب(. (ٔ)
 (.ٖٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٙ/ٓٔ(، اجملموع )٘ٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 (.ٖٖٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 (، ٛٚٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو ص)ٖٖٗ/ٔينظر: الزاىر ُب معا٘ب كبلـ الناس ) (ٗ)
 /ب/ـ[.ٕٕٔهناية ] (٘)
(، مغِب ٕٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٜٓٔ/ٔ(، فتح الوىاب )ٕٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)

 (.ٗٛٔلبياف ص)(، غاية اٖٖٙ/ٕاحملتاج )
(، والطربا٘ب ٔٙ/ٜ(، وأبو نعيم ُب ا٢بلية )ٕٖ٘ٚ( برقم )ٕٓٚ/ٙأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ٚ)

النيب صلى اهلل عليو وسلم لعن  ( بلفظ ))أفّ ٚ٘ٓٓٔ( برقم )ٕٜ/ُٓٔب ا٤بعجم الكبّب )
 (( من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنو.الربا وآكلو وموكلو وكاتبو وشاىده

(، وللحديث أيضاً ٜٚٓ/ٕصحيح، ينظر: صحيح ا١بامع الصغّب وزيادتو )وىو حديث      
 (.ٜٛ٘ٔ( برقم )ٜٕٔٔ/ٖ) باب لعن آكل الربا ومؤكلوشاىد عند مسلم، 

( برقم ٕٗٔٔ/ٖأخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٤بساقاة، باب بيع الطعاـ مثبًل ٗبثل ) (ٛ)
 ( من حديث معمر بن عبداهلل رضي اهلل عنو.ٕٜ٘ٔ)

(، ولو شاىد عند مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ٖٚٔ/ٖأخرجو الشافعي ُب مسنده ) (ٜ)
 (.ٚٛ٘ٔ( برقم )ٕٓٔٔ/ٖا٤بساقاة، باب الصرؼ وبيع الذىب بالورؽ نقداً )
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 (ٔ)]إذا كاف[ وُب رواية ٤بسلم: )فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم
غالًبا وما اقتضاه ظاىر ا٣برب من  (ٖ)أي مقابضة، ومن الزمها ]ا٢بلوؿ[ (ٕ)يدا بيد(

، وحينئذ فالذي دّؿ عليو ا٢بديث (ٗ)اشَباط ذلك ُب ٫بو ذىب وثوب غّب مراد إٝباعاً 
منها،  األوالفّب جنسو أنو يشَبط ُب بيع ا٤بطعـو أو النقد ٔبنسو الثبلثة السابقة، وبغ

أف عّلة الربا ُب الذىب والفضة كوهنما جوىرين معدين لقيم األشياء وٜبنها  (٘))وعلى(
غالبا، ويعرب عن ذلك ٔبوىرية األٜباف غالبا، وىي منتفية عن العروض، وُب الطعاـ 

، وا٤بعلق با٤بشتق م علل الطعم؛ ألنو علق فيو ا٢بكم باسم الطعاـ الذي ىو ٗبعُب ا٤بطعـو
 .(ٙ)ٗبا منو االشتقاؽ

/ب[ ا٤براد بو ما ٕٕٔ] (ٜ)/أف (ٛ)، )وعلى((ٚ)وتعبّب ا٤بصنف مشعر بكبل األمرين
قصد لطعم اآلدمي غالًبا تقّوتًا أو تأّدًما أو تفّكًها أو تداويًا، بأف يكوف أظهر مقاصده 

لى البُػّر أو مع غّبه، ووجو ذلك أنو نص فيو ع (ٓٔ)الطعم وإف ٓب يؤكل إال نادرا )وحده(
هبما ما ُب معناٮبا كاألرز والفوؿ، وعلى  (ٔٔ)أ٢بق[و والشعّب، وا٤بقصود منهما القوت، ]

منو التفّكو والتأّدـ، وأ٢بق بو ما ُب معناه كالزيت واللنب والزبيب  (ٕٔ)التمر )والقصد(

                                 
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٔ)
داً أخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٤بساقاة، باب الصرؼ وبيع الذىب بالورؽ نق (ٕ)

 (.ٚٛ٘ٔ( برقم )ٕٔٔٔ/ٖ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٖ)
 (.ٖٓٗ/ٜينظر: اجملموع ) (ٗ)
 ساقط من )ظ، ـ(. (٘)
 (.ٕٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٕٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٚ)
 ُب )ـ(: )وأف(. (ٛ)
 /ب/ظ[.ٚٚٔهناية ] (ٜ)
 )أو وحده(.ُب )ـ(:  (ٓٔ)
 ُب )ظ( )ح( )ـ(: )فأ٢بق(. (ٔٔ)
 ُب )ظ(: )وا٤بقصود(. (ٕٔ)
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 .(ٕ)وحّب اليابس منو (ٔ)وسائر الفواكو، والبقوؿ كالقرع ]الرطب[
: وبزر ا١بزر والفجل والبصل وٰبل بيعها بأصلها إال بزر (ٖ)قاؿ ا٤باوردي والبغوي

والبطيخ، وعلى ا٤بلح  بو؛ ألنو موجود فيو، وكذا بذر القثاءيباع  (ٗ)باذ٪باف انعقد ]فبل[
والقصد منو اإلصبلح، فأ٢بق بو ما ُب معناه من األدوية، فعلم أف ا٤بصطكى والز٪ببيل 

مِب فقط، والزعفراف وا٤باء العذب، قيل: وا٤براد األر  (٘)وكاإلىليلج والسقمونيا )والطْب(
 ما يساغ وإف كاف فيو ملوحة، ٖببلؼ ماء البحر. انتهى.

والذي يّتجو أف ا٤براد بو ما يقصد لشرب اآلدمي غالبا؛ ألنو من ٝبلة الطعم 
احْب ُب ٫بو عسل يا٤بشَبط فيو ذلك، واللباف والصمغ وحب ا٢بنظل وما ريب من الر 

/أ[ وا٤بر وحب ٖٕٔوا٣بروع وا٣بردؿ واللوز ] (ٚ)/(ٙ)فسج والورد )والباف(ودىن، ٫بو البن
والعود والصندؿ والعنرب وا٤بسك  (ٛ)ا٤بشمس ربوية، ٖببلؼ ا٣بروع )والورد ومائو(

، وا٢بيواف (ٓٔ)، وال نظر ألكلو )تبعا((ٜ)والكافور وا١بلد ]إال إف كاف غالًبا كما يأٌب[
ا٤بأكوؿ رطبا  (ٕٔ)ش[، ودىن السمك ]وا٢بشا(ٔٔ)وحب الكتاف ودىنو خبلفا للرويا٘ب

، وما اختص بو ا١بّن، كالعظم وإف جاز لنا أكلها، أو  كالقت وأطراؼ أغصاف الكـر
البهائم كا٢بشيش والتنب إذ الطعم ظاىر ُب إرادة مطعـو اآلدميْب، وإف شاركهم فيو 

                                 
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٔ)
 (.ٖٓٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖ٘ٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٗٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٕ)
 (.ٕٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٗ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٖ)
 )ال(. ُب األصل: (ٗ)
 مكرر ُب األصل. (٘)
 ُب )ـ(: )واللباف(. (ٙ)
 /أ/ـ[.ٖٕٔهناية ] (ٚ)
 بياض ُب )ـ(. (ٛ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٜ)
 ساقط من )ـ(. (ٓٔ)
 (.ٖ٘ٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٕٓٗ/ٗينظر: ٕبر ا٤بذىب ) (ٔٔ)
 .ُب )ظ( )ح( )ـ(: )وا٢بشيش( (ٕٔ)
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 .(ٔ)البهائم كثّبا، ىذا ما دؿ عليو كبلمهم، وصرّح بو ٝبع
نا: وقضيتو أف ما اشَبؾ فيو اآلدميوف والبهائم ربوي، وإف كاف أكل قاؿ شيخ
، فقوؿ ا٤باوردي بالنسبة ٥بذه، ا٢بكم فيما اشَبكا فيو لؤلغلب، )فإف (ٕ)البهائم لو أغلب

فربوي ٧بموؿ على ما قصد لطعم البهائم، كعلف رطب قد يأكلو اآلدميوف  (ٖ)استويا(
 . انتهى.(٘()ٗ)٢باجة كما مثل ىو )بو(

ربويٌّ، وإ٭با ٓب يذكروا الدواء فيما يتناولو  (ٙ)وبو يّتضح ما مّر من أف )الُفوَؿ(
( تساو بعلمالطعاـ ُب األٜباف؛ ألنو ال يتناولو ُب العرؼ ا٤ببنية ىي عليو، وخرج بقولو )

أو  (ٜ)ٔبنسو ]جزافًا[ما لو باع ربويا  (ٛ)على ]اشَباطو[ (ٚ)ابن ا٤بنذر اإلٝباع نقلالذي 
، وما لو باع دينارا بدينار وقد ساواه ُب  مع ا١بهل با٤بماثلة أو مع ظنها بتخمْب أو ٙبر 

، وإف كاف ٩با ال (ٔٔ)/ب[ يصحّ ُٖٕٔب أخرى، فإنو ال ] (ٓٔ) ميزاف، ونقص )عنو(
يعتاد كيلو وال وزنو، أو خرجا سواء ودخل فيو ما لو علما ٛباثلهما، ولو باف علم 

 .(ٕٔ)ٮبا مقدارٮبا وصدقو اآلخر على األوجو، ٍب تقابضا جزافا فإنّو يصحّ أحد
أي زمن حياة )عهده( غالب عادة ا٢بجاز ُب )في مكيِل( التساوي  ويعترب علم

ٛبييز أو حاؿ بتقدير مضاؼ )السالم كْيال( الصبلة و)عليو( النيب صلى اهلل عليو وسلم 

                                 
 (.ٖ٘ٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٗٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٓٗ/ٗينظر: ٕبر ا٤بذىب ) (ٔ)
 (.ٕٕ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ساقط من )ـ(. (ٖ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٗ)
 (.ٗٓٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )القوؿ(، وىو ٙبريف. (ٙ)
 (.ٕٗ/ٕا٤بطالب )ينظر: أسُب  (ٚ)
 ُب األصل: )اشَباط(. (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٜ)
 ساقط من )ـ(. (ٓٔ)
 (.ٕٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٖٕ/ٓٔينظر: اجملموع ) (ٔٔ)
 (.ٕٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٓٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٕٔ)
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وإف اعتاده الناس، بل كيبل ولو بغّب ما  أي ذا كيل، فبل يصّح بيع بعضو ببعض وزنا 
 .(ٔ)كاف يكاؿ بو ُب ذلك الزمن

كيلو وزنو ففي بيع بعضو ببعض وزنا وجهاف، والذي يتجو أنو   (ٕ)إف )ساوى(نعم 
)موزونو(  (ٗ)يعترب )التساوي ُب()و( ، (ٖ)ال ٰبل؛ ألف الغالب على ىذا الباب التعبد
سبة لغالب عادة ا٢بجاز أيضا وزنا، فبل أي موزوف عهده عليو الصبلة والسبلـ بالن

يصّح بيعو كيبل وإف اعتيد أيًضا؛ لظهور أنّو صلى اهلل عليو وسلم اطّلع على ذلك وأقرّه، 
، فمن ا٤بكيل ُب عهده صلى اهلل عليو وسلم ا٤بطعومات (٘)وال عربة ٗبا حدث بعده

 أٌب.األربعة السابقة ُب ا٢بديث، وكذا سائر ا٢ببوب واألدىاف غّب ما ي
يكوف موزونًا، وإف أمكن  (ٚ)/ا٤بلح إذا كاف ِقطًَعا كبارا يتجاَب ُب ا٤بكياؿ، (ٙ)/نعم

، ومن ا٤بوزوف: الذىب والفضة وكذا السمن (ٛ)/أ[ ٥بيئتو اآلفٕٗٔسحقو وكيلو نظرا ]
، (ٓٔ)، وُب التهذيب أّف السمن ا١بامد موزوف والذائب مكيل(ٜ)والعسل على النص

 .(ٔٔ)واستحسنو الرافعي
منهما  (ٕٔ)قاؿ الشيخاف: وىو توّسط بْب وجهْب أطلقهما العراقيوف، )ا٤بنصوص(

                                 

 (.ٖٛٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 )ظ، ـ(: )تساوى(. ُب (ٕ)
 (.٘ٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 ُب )ظ(: )ُب التساوي(. (ٗ)
 (.ٖٛٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٙٓٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)
 /ب/ـ[.ٖٕٔهناية ] (ٙ)
 /أ/ظ[.ٛٚٔهناية ] (ٚ)
 (.ٕٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
 (.ٙٔ/ٖينظر: األـ ) (ٜ)
 (.ٖ٘ٗ/ٖ: التهذيب )ينظر (ٓٔ)
 (.ٖٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔٔ)
 ُب )ـ(: )ا٤بوزوف(، وىو ٙبريف. (ٕٔ)
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، لكنو صّحح ُب ٛبشيتو التوسط وىو األوجو، (ٕ)، وبو جـز ا٤بصنف ُب الروض(ٔ)الوزف
إذ اللنب يكاؿ مع أنو مائع، وليس ا٤براد ىنا وفيما يأٌب ا٤بكيل أو ا٤بوزوف بالفعل بل 

ال ٲبكن أف توزف، ويغتفر  (ٗ) مرة والذرة من الذىب )الٍب(الث (ٖ)بالصبلحية، ]فيدخل[
ُب ا٤بكيلْب قليل تراب أو تنب؛ ألنو ال يظهر ٖببلفو ُب ا٤بوزونْب، وال يضر مع االستواء 

ما ٓب يعلم الغالب فيو ُب عهده صلى اهلل عليو )ثم(  ،ُب الكيل التفاوت وزنا وعكسو
و علم وٓب يتعْب، أو تعّْب ونسي، أو ٓب وسلم بأف جهل حالو، أو ٓب يعلم الغالب، أ

يكن ُب عهده، أو كاف وٓب يكن با٢بجاز، أو استعمل الكيل والوزف فيو سواء، أو ٓب 
، فإف ٓب يكن اعترب فيما كاف (ٙ)، يعترب فيو عرؼ ا٢بجاز، قالو ا٤بتوٕب(٘)يستعمبل ]فيو[

 (ٛ)قيد()وزنا( )وي معتدؿ كما ىو ظاىر علم التسا)من تمٍر(  ماً جر )أكبر(  (ٚ))منو(
منو، وىذا من  ماً الكيل ُب ا٢بجاز فيما ىو أكثر جر  ُب ا٤بسألتْب، كما قررتو، إذ ٓب يعتد

/ب[ أي بلد البيع حالة ٕٗٔ])عادة البلد( إف كاف مثلو أو دونو اعترب )ثم( زياداتو، 
لكيل البيع، فإف قدر ٩با فيها اعترب األغلب، وإال فيما يشتهيو أكثر، وال فرؽ بْب ا

، (ٔٔ)، وىو ميزاف ال لساف لو(ٓٔ)والطّبار (ٜ)بقصعة وغّبىا، وال بْب الوزف بالقّباف

                                 
 (.ٖ٘/ٖ(، روضة الطالبْب )ٖٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 (.ٜٕ٘/ٖروض الطالب ) (ٕ)
 ُب األصل: )فبد(، وىو خطأ. (ٖ)
 ُب )ـ(: )الذي(. (ٗ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (٘)
 (. ٕٛٚ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )ٓٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 ُب )ـ(: )فيو(. (ٚ)
 ساقط من )ـ(. (ٛ)
ا٤بيزاف ذو الذراع الطويلة ا٤بقسمة أقساما ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعْب : القّباف (ٜ)

 (.ٖٔٚ/ٕ(، ا٤بعجم الوسيط )ٜ٘ٔ/ٜ. ينظر: هتذيب اللغة )وزف ما يوزف
حاشية ا١بمل على شرح ا٤بنهج = فتوحات الوىاب . الطبار ىو الذي ال لساف لوميزاف  (ٓٔ)

 (.ٗ٘/ ٖ)بتوضيح شرح منهج الطبلب 
 (.ٗ٘/ٖينظر: حاشية ا١بمل ) (ٔٔ)
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ٖببلفو با٤باء بأف يوضع الشيء ُب ظرؼ ويلقى فيو، ٍب ينظر قدر غوصو؛ ألف الوزف بو 
تقرييب ال ٱبلو عن تفاوت، وإ٭با كتفي بو ُب أداء ا٤بسلم فيو وُب الزكاة، ألنو يتسامح فيو 

، وإذا كاف علم التساوي ال بد منو ا٤بعلـو منو كما (ٔ)لربا ما ال يتسامح فيو[]ُب غّب ا
من ربوي مكيل  (ٕ)])فيبطل بيع صبرة([مّر أف ا١بهل با٤بماثلة كحقيقة ا٤بفاضلة، 

بيع صربة من ربوي )ال( من جنسها جزافا، وإف خرجتا سواء لئلٝباع كما مّر، )بصبرة( 
أي )تساويا( ا٢باؿ أهنما قد )و( أو كيبل بكيل )مكايلة( مكيل بصربة من جنسها 

، ذكره القونوي  (ٖ)ا سواء ُب الكيل للعلم با٤بماثلة تفصيبل حالة العقدتخرج
، وفيو نظر؛ إذ كيف تعلم ا٤بماثلة حالة العقد، مع احتماؿ ظهور (ٗ)كالطاووسي

، أما إذا (ٙ)الصورة مستثناة ٩با مرّ  (٘)التفاوت بعد، والظاىر كما قالو شيخنا: أف ىذه/
 .خرجتا غّب مستويتْب فبل يصح؛ ألنو قابل ا١بملة با١بملة، وٮبا متفاوتتاف

٢بصوؿ  (ٚ)]فإنّو يصّح[)كبرى( صربة  )صغرى بكيلها من(بيع صربة )أو( 
وال نظر الحتماؿ البطبلف ُب األؤب  )ولو تفرقا قبل كيل(ا٤بماثلة، ويصّح ُب ا٤بسألتْب 

٢بصوؿ )بعد تقابض الكل( ي، وإ٭با ٯبوز تفرقهما /أ[ بتبْب عدـ التساو ٕ٘ٔ]
بيد  (ٜ)، وما فضل من الكبّبة بعد الكيل لصاحبها ]وىو أمانة[(ٛ)التقابض ُب اجمللس

أخذا ٩با يأٌب ُب القبض، فا٤بعترب ُب القبض ىنا كما أشرت إليو فيما مّر ما ينقل  قابضو
                                 

 زيادة من )ظ، ـ(. (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب بياض ُب )ظ(. (ٕ)
 (.ٕٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
التعليقة ُب شرح لو:  ،ف القزويِب، الطاووسّي الشافعيٰبٓب بن عبد اللطي ،عبلء الدينىو:  (ٗ)

 .ىػ(٘ٚٚ )كاف حياً  وغّبه،شرح مشارؽ األنوار للصنعا٘ب، و ا٢باوي الصغّب للقزويِب 
 .(ٕٛٓ/ٖٔ(، معجم ا٤بؤلفْب )ٖ٘ٔ/ٛينظر: األعبلـ )  
 /أ/ـ[.ٕٗٔهناية ] (٘)
 (.ٙٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٚ)
 (.ٖٗٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٙ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
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يًضا، ٤با يأٌب أف قبض ما الضماف ويسقط حق جنس الثمن فقط، ال ما يفيد التصرؼ أ
من دراىم وغّبىا كما أفادتو )في موزون( ا٢بكم )وكذا( بيع مقدرا إ٭با يكوف بالتقدير، 

عبارتو دوف عبارة أصلو، فيبطل بيع صربة من فضة مثبل بأخرى من جنسها جزافا ال 
، وإف منها (ٖ)، وال بوزهنا من أخرى )أكثر((ٕ)، أو وزنا بوزف إذا خرجتا سواء(ٔ)موازنة

لعلم التساوي فيما يتغّب أحوالو من )ويعتبر( ، (ٗ)تفرقا قبل الوزف لكن بعد تقابض الكل
وىو يرجع ُب األكثر إٔب وصفْب، كوف الشيء )حال الكمال(، الربويات ا٤ببيعة ٔبنسها 

معها اّدخاره، ومعُب رجوعو  (٘)ا ألكثر االنتفاعات بو، وكونو على ىيئة يتأتى/ئهيتم
ال ٱبرج عنهما، وإف ٓب يلـز من وجود أحدٮبا وجوده، كالثمار الٍب ال تدخر، إليهما أنو 

صرؼ )كلبن( منها، فاألوؿ  (ٙ)فإهنا غّب كاملة مع هتيئها ألكثر االنتفاعات ]ا٤بقصودة[
من ا٤باء وا٤بلح، واإلنفحة غّب مغلي كما يعلم ٩با يأٌب، سواء ا٢بامض والرائب وا٣باثر، 

/ب[ وزنا ٕ٘ٔأزيد وزنا؛ ألف التفاوت ] (ٚ)ا٤بكياؿ ]من ا٣باثر[ وال نظر لكوف ما ٙبويو
 .ال يعترب مع االٙباد كيبل ُب ا٤بكيل كما مّر، لكن ال يباع ا٢بليب إال بعد سكوف رغوتو

، (ٛ)ِصرؼ لصبلحيتو لبلدخار وعرضو على النار للتمييز)سمن( الثا٘ب ٫بو )و( 
اء كما مّر ُب اللنب، أما ا٤بخلوط بكسر الصاد، أي خالص من ا٤ب)ومخيٍض ِصْرٍف( 

من الثبلثة با٤باء أو غّبه فبل يصّح بيعو ٗبثلو، وال بالصرؼ للجهل با٤بماثلة، بل مّر أنو 
وغّبه العفو عن يسّب  (ٓٔ)، وٕبث ]األذرعي[(ٜ)ال يصح بيع اللنب ا٤بخلوط با٤باء مطلًقا

                                 
 (.ٙٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 (.ٖٓٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٚٔ/ٛزيز )ينظر: فتح الع (ٕ)
 ُب )ظ(: )أكرب(. (ٖ)
 (.ٖٓٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 /ب/ظ[.ٛٚٔهناية ] (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٚ)
 (.ٕٙ/ٕلب )(، أسُب ا٤بطاٗٗٗ/ٓٔ(، اجملموع )ٗٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٛ)
 (.ٕٚ/ٖينظر: األـ ) (ٜ)
 ُب األصل: )األوزاعي(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٓٔ)
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، وىو (ٕ)الزبد عنو عليو لتوّقف فصل (ٔ)ا٤باء ُب ا٤بخيض، ٕبيث ال يؤثّر ُب )ا٤بكيل(
 ؛ ٤با مّر من العفو عنو ُب ا٤بكيل.(ٖ)مّتجو إف كاف كقليل تراب وزواف

أي مع نواٮبا، ألهنما حينئذ يصلحاف )بنوى( حاؿ كوهنما )وزبيب وتمر( 
كما   (ٗ)لبلدخار ٖببلفهما مع نزعو منهما، وال نظر لكوف التمر حينئذ يصلح لبلدخار/

وعمبل، فهو نظّب  (٘)بس أو عجن، وىو ٱبتلف )صنعة(ىو مشاىد؛ ألنو بواسطة ك
منهما شيء ببل نوى فهو كامل، وأفاد ٚبصيصهما  (ٙ)اختبلؼ الدقيق، ولو )خلق(

بذلك أف غّبٮبا قد ال يضر نزع نواه، وىو كذلك كما يأٌب ُب مفلق ٫بو ا٤بشمش، ألف 
 .الغالب ُب ٚبفيفو نزع النوى

كقصب ورماف ورطب )عصير كل مطعوم(،  (ٚ)من أمثلة األوؿ أيضا )٫بو()و( 
/أ[ كبلمو ٕٙٔ؛ لتهيئ عصّب ٝبيعها الذي ال ماء فيو كما يفيده ](ٛ)وعنب )وغّبىا(

)بال ماء( حاؿ كونو كما قبلو )والخل ( اآلٌب، دوف كبلـ أصلو ألكثر االنتفاعات، 
فيما ذكر  (ٜ)كخل العنب والرطب، وخل عصّب القصب والرماف، أف يأٌب منو خل )٤با(

( من أمثلة الثا٘ب أيًضا ٫بو )و( ، (ٓٔ)قبلو كبُػر  و٠بسم، ولو جيدا )جاف حب 
ُب الكيل بعتيق، وكأرز ٗبثلو إف   (ٖٔ)رطوبة ]تظهر[ (ٕٔ)، )وجديد ليس فيو((ٔٔ))ٗبعف ن(

                                 
 ُب )ـ(: )الكيل(. (ٔ)
 (.ٚٔٗ/ٕينظر: حاشية العبادي ) (ٕ)
، ٱبالط الربُ  بٌّ وُب الصحاح: ىو حَ  .ديء منومى بو، وىو الرّ رج من الطعاـ فّبُ : ما ٱبَ الز واف (ٖ)

 .(ٕٓٓ/ٖٔلساف العرب )، و (ٕٖٕٔ/٘الصحاح )ينظر:  .روسَ بعضهم بو الد   خص  و 
 /ب/ـ[.ٕٗٔهناية ] (ٗ)
 ُب )ظ(: )صفة(. (٘)
 ُب )ـ(: )حلت(، وىو ٙبريف. (ٙ)
 ساقط من )ـ(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )وغّبٮبا(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )كما(. (ٜ)
 (.ٚٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٛ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )ٗبتعْب(. (ٔٔ)
 ُب )ـ(: )ولو جديدا ليس فيو(. (ٕٔ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٖٔ)
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جاؼ )و( ، (ٔ)كاف ُب قشره األسفل، وال يبطل ادخاره بتنحية قشره، بل كمالو بو
 (ٕ)م، كالتْمر بسكوهنا وبا٤بثناة، والزبيب وغّبٮبا ]وإف كاف[با٤بثلثة وفتح ا٤بي)ثَمر( 

)بال وىو القديد حاؿ كونو )لحم( جاؼ )و( ٯبفف بنزوع النوى كا٣بوخ وا٤بشمش، 
، وال ملح يظهر لو أثر ُب الوزف، ويشَبط تناىي جفافو؛ ألنو موزوف ٖببلؼ ما عظم(

دىن ا٢بب وا١بوز واللوز  أي (ٗ))جوز ولوز ولّبهما ودىنهما(جاؼ )و( ، (ٖ)قبلو
( وىي أوضح، والتقييد ودىنهما، وُب نسخة: )(ٙ()٘)لصبلحية كل من ذلك )لبلدخار(

 .(ٚ)با١بفاؼ ُب أكثر ما ذكر من زيادتو
، ومعيار العصّب وا٣بل (ٛ)وال فرؽ بْب ا١بفاؼ ا٤بعتاد والنادر كما رّجحو الغزإب

والوزف كما علم ٩با مّر، وعلم من كبلمو  وا٢بّب والّدىن والّلوز والكيل، واللحم وا١بوز
أف ا١بوز يباع با١بوز وزنا ولو ُب قشره وىو كذلك، لكن قاؿ اإلماـ: ٧بل جواز السلم 

/ب[، فقياسو أف يأٌب ذلك ىنا وىو ظاىر، ٕٙٔ] (ٜ)فيو وزنا إذا ٓب ٱبتلف قشره غالبا
، وال (ٓٔ)ا عليو الشيخافوأنو يباع لّب ا١بوز بلّب ا١بوز، ولّب اللوز بلّب اللوز، وىو م

، و يعترب )ال( يشكل ٗبنع بيع منزوع النوى ٗبثلو؛ ألنو أسرع فسادا منهما كما ىو معلـو
أي باقي أحوا٥با ا٤بذكورات من اللنب وما بعده، فكل ما )سائر أحوالها( لعلم التساوي 

والزبد،  يتخذ منو غّب السمن ال يباع ٗبثلو وال بغّبه من جنسو، كا١بنب واألقط وا٤بصل
الختبلط ا١بنب با٤بلح، واإلنفحة واألقط با٤بلح، وقد يكوف معروًضا على النار، وا٤بصل 

                                 
 (.ٙٔٗ/ٓٔينظر: اجملموع ) (ٔ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٕ)
 (.ٗٛٔ/ٛ(، فتح العزيز )٘ٚ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ظ(. (ٗ)
 ساقط من )ـ(. (٘)
 (.ٜٕ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 (.ٕٛ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٚ)
 (.ٔ٘/ٖينظر: الوسيط ) (ٛ)
 (.ٓ٘/ٙينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٜ)
 (.ٚ٘/ٖ(، روضة الطالبْب )ٜٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٓٔ)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

733 

ٗبثلو وال بالسمن، وحكى  (ٔ)بالدقيق والزبد ال ٱبلو عن قليل ٨بيض، فبل يباع )الزبد(
، وفيو نظر، وال اللنب بشيء ٩با (ٕ)اإلماـ االتفاؽ على جواز بيع الزبد با٤بخيض متفاضبل

ا٢بنطة ٗبا يتخذ منها، وال ما نزع نواه من الزبيب والتمر  (ٗ)كالسمن، كبيع/  (ٖ)ذ منو/اٚب
، وال شيء (٘)ٔبنسو؛ ألف نزع نواه يبطل كمالو كما مّر، ٖببلؼ مفلق ا٤بشمش و٫بوه

) ، وال بيابس إال ُب (ٚ)ٗبثلو (ٙ)رطب برطب، وإف كاف لو حالة جفاؼ كَبلح )أو حصـر
بعنب أو بزبيب، ورطب برطب أو بتمر، النتفاء العلم بالتساوي العرايا اآلتية، كعنب 

، كما يشّب إليو ما صّح من قولو صلى اهلل عليو وسلم وقد سئل عن (ٛ)حالة ا١بفاؼ
/أ[ ))فبل ٕٚٔ(( قالوا: نعم، قاؿ: ]بيع الرطب بالتمر: ))أينقص الرطب إذا جف؟

 .(ٜ)إًذا((

                                 
 ساقط من )ـ(. (ٔ)
 (.ٛٛ/ٙينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
 /أ/ظ[.ٜٚٔهناية ] (ٖ)
 /أ/ـ[.ٕ٘ٔهناية ] (ٗ)
 (.٘ٚ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (٘)
(ٙ) .)  ُب )ظ(: )وحصـر
 (.ٕٙ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٚ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٚ)
 (.٘ٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )٘ٙ/ٖينظر: األـ ) (ٛ)
( برقم ٓٛٔ/ٖ)الشافعي ُب مسنده و ، (ٕٕ( برقم )ٕٗٙ/ٕ) مالك ُب ا٤بوطأ أخرجو (ٜ)

( برقم ٕٔ٘/ٖ) كتاب البيوع، باب ُب التمر بالتمرُب  أبو داود ُب سننو، (، و ٗٓٗٔ)
 كتاب البيوع، باب اشَباء التمر بالرطب والنسائي ُب سننو،(، ٜٖٖ٘) برقم (ٜٖٖ٘)
والَبمذي ُب سننو، كتاب البيوع، باب ما جاء ُب النهي  (،ٙٗ٘ٗ( برقم )ٜٕٙ-ٕٛٙ/ٚ)

كتاب التجارات، باب ُب   وابن ماجو ُب سننو، (،ٕٕ٘ٔ) ( برقمٜٔ٘/ٕ) عن احملاقلة وا٤بزابنة
( ٖٛٚ، ٕٖٚ/ٔٔ) وابن حباف ُب صحيحو (،ٕٕٗٙ) ( برقمٔٙٚ/ٕ) بالتمر بيع الرطب

 والبيهقي ُب السنن الكربى (،ٕٕٗٙ( برقم )ٗٗ/ٕ) وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ (،ٜٜٚٗبرقم )
( برقم ٘٘/ٕ(. وصححو ابن ا٤بلقن ُب خبلصة البدر ا٤بنّب )ٙ٘٘ٓٔ( برقم )ٜٕٚ/٘)
 (.ٕٖ٘ٔ( برقم )ٜٜٔ/٘(، واأللبا٘ب ُب اإلرواء )ٜٙٗٔ)
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إذا جف أو  (ٔ)وقيس بالرطب غّبه ال سّيما ما ال جفاؼ لو، بأف كاف ]يفسد[
من ٫بو رماف حلو،  (ٕ)يقل نفعو كقثاء وعنب ال يَتزب ب، وقصب السكر )وال بتفلق(

 فبل يباع ٔبنسو أصبل حاؿ رطوبتو، وال ٗبا خرج منو للجهل بالتساوي.
فاؼ لو؛ ألف كمالو حاؿ يباع الزيتوف ٔبنسو على ا٤بعتمد وإف كاف ال جنعم 

، وحكى ا٤باوردي ُب بيع التمر والرطب (ٖ)رطوبتو، إذ ال ماء فيو وما فيو من الرطوبة زيتو
بالطلع ثبلثة أوجو، أصّحها جوازه بطلع الذكور دوف طلع اإلناث؛ ألنّو جنس مستقّل 

خّل ، وال يباع خّل فيو ماء ٔبنسو خالًصا كاف أو فيو ماء، ك(ٗ)خارج عن جنس التمر
زبيب ٗبثلو، أو كخّل عنب وخّل ٛبر ٗبثلو أو خّل رطب؛ ألف ا٤باء ُب ا١بانبْب أو أحدٮبا 

، وخّل زبيب ٖبل ٛبر وإف كانا (٘)ٲبنع العلم با٤بماثلة، وٯبعلهما من قاعدة مد عجوة
، ٖببلؼ خّل عنب أو رطب (ٙ)جنسْب ٤با فيهما من ا٤باء فيكوناف من قاعدة مد عجوة

رًا، وخّل رطب ٖبّل عنب ولو متفاضبل، وخّل زبيب ٖبّل رطب، وخّل ٗبثلو جنًسا وقد
أحد ا١بانبْب وا٤بماثلة بْب ا٣بلْب غّب معتربة؛ ألهنما  (ٚ)ٛبر ٖبّل عنب، ألف ا٤باء )ُب(

 ، فهذه عشر صور.(ٛ)جنساف
/ب[ قبل ا١بفاؼ، وال اللحم ٔبنسو مع عظم أو ٕٚٔوال يباع ا٢بب ٔبنسو ]

ال قبل ا١بفاؼ، وكذا ا١بوز واللوز وال دىنهما، ودىن ا٢بب  ملح يظهر ُب الوزف، و 
كالسمسم ٗبثلو إذا ٓب يكن خالًصا كأف وضع فيو طيب بأف استخرج دىن السمسم ٍب 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )وما ال يتعلق(. (ٕ)
 (.ٕٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٚ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)
 (.ٖ٘ٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب) (ٗ)
ن وىي بيع ماؿ ربوي بربوي آخر م ،مد عجوة: قاعدة معروفة ُب باب الربا ُب الفقو الشافعي (٘)

معجم لغة . جنسو مع ربوي من غّب جنس الربوي ا٤ببيع، ومثلوا لذلك ٗبد عجوة ودرىم
 (.ٖٙٓ)الفقهاء ص: 

 (.ٚٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 ُب )ـ(: )من(. (ٚ)
 (.ٛٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٛ)
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، (ٔ)طرحت فيو أوراؽ الطيب، فبل يباع ٗبثلو، ألف اختبلطها بو ٲبنع معرفة التماثل
ٍب استخرج منو الدىن فبل  ٖببلؼ ما لو كاف ا٤برىب بالطيب ىو السمسم بأف طرح فيو

يضّر، والنخالة غّب ربوية، فتباع بالقمح وما يتخذ منو، وكذا حّب سوس وٓب يبق فيو 
شيء من اللّب، ويشَبط تناىي جفاؼ ا٤بوزوف ٖببلؼ ا٤بكيل؛ ألف قليل الرطوبة تؤثر 

 .(ٕ)ُب الوزف دوف الكيل
العنب فإنّو وعلم ٩با تقّرر أف الشيء قد يكوف لو حالتا كماؿ فأكثر، ك

زبيًبا وخبًل وعصّبًا، واللنب فإنّو يكمل لبنا و٠بنا و٨بيًضا صافيا، وا١بوز فإنو  (ٖ))يكمل(
يكمل صحيًحا ولبا ودىنا، والسمسم فإنو يكمل حب ا ودىًنا إف ٓب يرب فيو طيب 

)كدقيق( يّتخذ من حّب غّب السمسم،  (٘)وأف ا٤بماثلة ال تكفي فيما/ (ٗ)]وكسباً[
ب مبلوؿ وإف جف، أو مقشور ونشأ فبل يباع بعضو ببعض، وال حبو بو وسويق وح

الدقيق ومثلو طحْب السمسم قبل استخراج  (ٙ)للجهل با٤بماثلة بتفاوت، ٫بو )نعومة(
ا٣بالص من الدىن،  (ٛ)بوسْ ، ٖببلؼ دىنو وكُ (ٚ)/أ[ دىنو، كما قّيده بو ا٤باورديٕٛٔ]

ألف كبل منهما كامل كما مّر، وخرج هبما فيباع كل منهما ٗبثلو وإف خالطو ٫بو ملح؛ 
فهمو الزركشي،  (ٜ)الطحينة ٤با فيها من ا٣بليط، فهي كالطحْب بل عينو )كما(

د قُ هبا من جهة العُ  تأثرهبأف يكوف  (ٕٔ)()لتمييز (ٔٔ)[ال] (ٓٔ)[ (ومتأثّر بنارٍ )]
                                 

 (.ٛٔٗ/ٕ(، الغرر البيهة )ٓٔٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٖٕٓ/٘ينظر: البياف ) (ٔ)
 (.ٕٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ُب األصل: )عمل(. (ٖ)
 ُب األصل و )ـ(: )وكبسا(. (ٗ)
 /ب/ـ[.ٕ٘ٔهناية ] (٘)
 ُب )ـ(: )نعوضة(، وىو ٙبريف. (ٙ)
 (.ٕٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٕٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب) (ٚ)
 (.ٕٖ٘/ٕ)ا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب : . ينظرثفل الدىن :وزف قفلعلى  سبالكُ  (ٛ)

(ٕ/ٖٕ٘.) 
 ُب )ظ، ـ(: )على ما(. (ٜ)
 كذا )ـ(، وىي غّب ظاىرة ُب األصل و)ظ(.  (ٓٔ)
 (.ٔٗٔما بْب النسختْب ساقط من ٝبيع النسخ، وا٤بثبت من اإلرشاد ص) (ٔٔ)
 (.ٕٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٔٗٔ/ٔٔينظر: اجملموع ) (ٕٔ)
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شوي ، أو القلي كحب مقلي، أو الشّي أو الطبخ كلحم م(ٕ)وفانيد (ٔ)وُدْبس)كسكر( 

أو مطبوخ لتأثره بالنار ا٤بختلف قوة وضعفا، فيمتنع العلم با٤بماثلة فبل يباع شيء من 
وال بسائر ما يتخذ من أصلو،   (ٖ)ذلك، و٫بوه كاللباء والنشاء وا٣ببز ٗبثلو، وال ]أصلو[

على النار لنحو  يضر العرض)وال( وغّبه،  (٘)ا٤بسمى )با٤برَسل( (ٗ)كعسل السكر/
عن  (ٚ)و٠بن )متميزا هبا()عسل( كما ُب ٫بو ماء أو خّل مغلي، و  (ٙ)ية()التمييز والتصف

ٮبا؛ ألهنا لينة ومثلها ا٤بشمش بل أؤب، فيباع كل منهما ؤ جز أ الشمع واللنب، وٓب ينعقد
 (ٛ)ٗبثلو وغّبه ٖببلفو قبل التمييز ٤بنع ٫بو الشمع معرفة التماثل، ومن ٍب امتنع بيع الشهد

؛ لقاعدة مّد عجوة اآلٌب بياهنا، ٖببلؼ الشمع فإنو يباع (ٓٔ)، أو العسل(ٜ))بالشهد(
فإنو ال يصّح فيما أثرت فيو النار لغّب )كالس َلِم( غّب ربوي، وىذا  (ٔٔ)هبما )ألنو(

 التمييز لعدـ انضباطو بالوصف، الختبلؼ تأثّب النار فيو.
بس والعسل ا٤بصفى بالنار، كما /ب[ والفانيد والدٕٛٔيصّح ُب السكر ]نعم 

صّححو ُب تصحيح التنبيو، وعّللو بأف ناره لطيفة، ومراده بأهنا منضبطة، واقتضاه كبلـ 
، ومشى عليو ا٣براسانيوف ُب الدبس، (ٖٔ)، ونّص عليو ُب "األـ" ُب السكر(ٕٔ)الروضة

                                 
(، ا٤بعجم الوسيط ٓٙٗ/ٛ. ينظر: احملكم واحمليط )عسل التمر وما يسيل من الرطب :الد ْبس (ٔ)

(ٔ/ٕٚٓ.) 
(، ٖ٘ٔ/ٗٔينظر: هتذيب اللغة ) .(بمعرّ )فارسي الذي يؤكل وىو حلو : أو الفانيذ: الفانيد (ٕ)

 (.٘٘ٗ/ٜتاج العروس )
 ُب األصل: )أصلو(. (ٖ)
 /ب/ظ[.ٜٚٔهناية ] (ٗ)
 ُب )ـ(: )بالرسل(، وىو خطأ. (٘)
 ُب )ـ(: )التسخْب والتمييز والتصلية(، ولفظ: )التصلية( مطموس ُب )ظ(. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )٩بيزا هبا(. (ٚ)
القطعة منو شهدة و  ،عسل النحل ما داـ ٓب يعصر من مشعو -بفتح الشْب وضمها-: الشهد (ٛ)

 (.ٜٚٗ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٕٖٗ/ٔ. ينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )شهاد مع على:وٯب
 ساقط من )ـ(. (ٜ)
 (.ٕٛ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٗٛٔ/ٛ(، فتح العزيز )٘ٛ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓٔ)
 ساقط من )ظ(. (ٔٔ)
 (.ٕٛ٘/ٖروضة الطالبْب ) (ٕٔ)
مع وصفو إف كاف يتباين. ينظر: األـ أي: يصّح السلم فيو وزناً إذا كاف ال ينقطع عن الناس  (ٖٔ)
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لي وغّبه، ، وصرّح بو الشيخ أبو ع(ٔ)خبلفا ٤با اقتضاه كبلـ ا٤بصنف وأصلو ]والرافعي[
 ، والفرؽ ضيق باب الربا.(ٕ)وجـز بو ُب األنوار، واعتمده األسنوي وغّبه

 (ٖ)ويصّح الس َلم أيضا ُب ا٤باورد والشمع والزجاج واللبأ، وىو أوؿ ما ٰبلب
 .(٘)أو لطفها (ٗ)واآلجّر؛ النضباط )نارىا(

، ويصّح يكمل نضجو واٞبّر بعضو واصفّر بعضو (ٚ)ٲبتنع ُب آجّر )ٓب( (ٙ))نعم(
والفحم ٤با مّر، وُب ا٤بسموط كما ٕبثو األذرعي؛ ألّف  (ٜ)والْػُحْرؼ (ٛ)أيضا ُب )العبد(

 .(ٔٔ()ٓٔ)النار ال تعمل فيو عمبل لو )تأثّبه(
وعلم ٩با مّر أنو ال يباع شيء رطب برطب وال بيابس، وىو كذلك كما أفهمو 

و وسلم أرخصها كما أفادتو عبارة فإنّو صلى اهلل علي)إال العرايا( قولو: ال سائر أحوا٥با 
، فعيلة ٗبعُب (ٖٔ)دوف عبارتو، إال بتكلف، وىي ٝبع عرية وىي لغة: النخلة (ٕٔ)أصلو

أي  – فاعلة، كأهنا عريت عن حكم البستاف، أو ٗبعُب مفعوؿ؛ ألف صاحبها يعروىا

                                 
(ٖ/ٖٔٓ.) 

 ُب األصل: )الرافعي(. (ٔ)
(، أسُب ا٤بطالب ٖٖٓ/٘(، ا٤بهمات )ٖٖٓ/ٜ(، فتح العزيز )ٔٛ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)

(ٕ/ٖٔٗ.) 
 (.ٔٔٛ/ٕينظر: ا٤بعجم الوسيط ) (ٖ)
 ُب )ـ(: )ناره(. (ٗ)
 (.ٜٔٗ/ٕينظر: الغرر البيهة ) (٘)
 ٓب(.ُب )ـ(: ) (ٙ)
 ساقط من )ـ(. (ٚ)
 ُب )ظ(: )العقد(، وُب )ـ(: )العند(. )يراجع( (ٛ)
 (.ٚٙٔ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٖٖٔ/ٖٕ: حب الرشاد، ينظر: تاج العروس )ا٢بُرؼ (ٜ)
 ُب )ـ(: )تأثّبه(. (ٓٔ)
 (.ٜٔٗ/ٕينظر: الغرر البيهة ) (ٔٔ)
 (.ٕ٘ٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص ) (ٕٔ)
 (.ٖٕٕٗ/ٙ(، الصحاح )ٜٜٕ/ٗينظر: معجم ا٤بقاييس ُب اللغة ) (ٖٔ)
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ياءً ، أو ألهنا أعريت أي أفردت من باقي النخيل، وأصلها َعرِيوة قلبت الواو -يأتيها 
أصل ما عقد  (ٔ)//أ[ فتسمية العقد بذلك على القولْب ٦باز عنٜٕٔوأدغمت، ]

دوف غّبٮبا، )في رطب وعنب( عليو، وىو التمر وأصلو النخل، وإ٭با تكوف الرخصة 
أي من جهتو أو )خْرصاً( أي عليو دوف األرض )بشجرة( ويشَبط أف يكوف كل منهما 

أي قطع )جّد( من جنسو قد )ِبجاٍف( أف يباع أو ٨بروصاً بتقدير جفافو، و  (ٕ)ذا خرص
ال وزنا وال خرصا وال ٚبمينا، )كيال( ، وأف يكوف التقدير فيما جذ كذلك (ٖ)من شجرة

، -با٤بثناة–بالّتمر  -با٤بثلثة–٤با صّح من هنيو صلى اهلل عليو وسلم عن بيع الّثمر 
 .(ٗ)ورّخص ُب بيع العرية أف تباع ٖبرصها يأكلها أىلها رطباً 

: ا٤بخروص، أي يقّدر خرصها، وقيس بالرطب العنب -بكسر ا٣باء-وا٣بِرص 
ٔبامع أف كبل منهما زكوي ٲبكن خرصو، ويّدخر يابسو دوف غّبه من سائر الثمار لتعذر 
خرصو، بل صح وٓب يرخص ُب غّب ذلك، وفيو تصريح بعدـ إ٢باؽ غّبٮبا هبما، 

يو كِهي إٔب الرطب، ذكره ا٤باوردي وكالرطب البسر بعد بدّو صبلحو؛ ألّف ا٢باجة إل
، (ٚ)، وليس مثلو ا٢بصـر كما صرّح بو األذرعي(ٙ)، واعتمده األسنوي وغّبه(٘)والرويا٘ب

ال يدخلو ألنو ٓب  ، وألف ا٣برص(ٛ)ط من أ٢بقو بو؛ ألنو ٓب يبد بو صبلح ]العنب[وغلّ 

                                 
  .[/ـ/إٔٙٔ( هناية ]ٔ)

. ينظر: مفاتيح العلـو : حزرهتاخرصت النخلة أخرصها خرصاً  : ا٢بزر، يقاؿ:ا٣برص (ٕ)
 (. ٘ٛ٘/ٔ(، ٝبهرة اللغة )ٚٛص)

 .(٘ٚٗ/ٗ(، تاج العروس )ٗ٘ٗ/ٕينظر: الصحاح ) (ٖ)
أخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذىب  (ٗ)

(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب ٙبرٙب بيع ٜٕٔٔ( برقم )ٙٚ/ٖوالفضة )
رضي -( من حديث سهل بن أيب حثمة ٓٗ٘ٔ( برقم )ٓٚٔٔ/ٖالرطب بالتمر إال العرايا )

 ، واللفظ للبخاري.-اهلل عنو
 (.ٛٓ٘/ٗ(، ٕبر ا٤بذىب )ٕٛٔ/ٖينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)
 (.ٙٓ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٕ/ٔٔينظر: اجملموع ) (ٙ)
 (.ٚٓٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٛ)
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/ب[ كبلمو أنو ٲبتنع بيع شيء من الرطب ٜٕٔيتناه كربه ٖببلؼ البسر فيهما، وأفهم ]
والعنب ٗبثلو على الشجر أو األرض، النتفاء حاجة الرخصة، وىي ٙبصيل الرطب 

، إذ من ٝبلة ا٤بعا٘ب فيها أكلو (ٕ)]يابًسا[ (ٔ)والعنب، وأنو ٲبتنع بيعو على األرض )ٗبثلو(
ال   لو يابًسا خرًصاطريا على التدريج وىو منتف ىنا، وأنو ٲبتنع بيعو على الشجر ٗبث

كيبل، لئبل يعظم الضرر ُب البيع، وأنو ٲبتنع بيع الرطب أو العنب خرصا بتمر أو زبيب 
، وكأنو أخذ ما ذكر ُب الصورة األخّبة من تقييد كبّب لذلك (ٖ)على الشجر ولو كيبل

األوجو أف التقييد بذلك للغالب، ومن ٍب حذفو ُب الروضة وأصلها،  (ٗ)باألرض، )لكن(
و باع رطبا أو عنبا خرصا بتمر أو زبيب على أرض أو شجر كيبل ال خرصا جاز، فل

، وٯبوز أف (٘)( من زيادتوكيال(، وقولو: )جدّ والتقييد بقولو: بشجرة خرًصا، وقولو: )
ٱبرصا بأنفسهما، وكذا واحد منهما فقط، كما قالو السبكي، فلو تركاه حٌب جف فإف 

كيلْب ٓب يضر، وإال باف بطبلف العقد، وظاىر ا٣برب ظهر فيو تفاوت قدر ما يقع بْب ال
 (ٙ)التسوية ُب ىذه الرخصة بْب الفقراء، وا٤براد هبم ىنا من ال نقد عنده واألغنياء )وما(

ورد ٩با ظاىره ٚبصيص ذلك بالفقراء ضعيف، وبتقدير صّحتو فما ذكر فيو حكمة 
ضطباع، على أف العربة بعمـو /أ[ يعّم ا٢بكم كما ُب الرمل واالٕٕٓا٤بشروعية، ٍب قد ]

بتقدير )فيما دون خمسة أوسق( ، و٧بّل الرخصة (ٛ)السبب (ٚ)اللفظ ال ٖبصوص/
من الدوف بأف كاف ٟبسة أوسق )ال أكثر( بأي نقص كاف  (ٜ)ا١بفاؼ ٗبثلو )ويكتفى(

                                 
 ساقط من )ـ(. (ٔ)
 صل.ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األ (ٕ)
 (.ٚٓٔ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٗ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (ٖ)
 ُب )ـ(: )ولكن(. (ٗ)
 (.ٖٔ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
 ُب )ـ(: )و٩با(. (ٙ)
 /ب/ـ[.ٕٙٔهناية ] (ٚ)
(، اجملموع ٜٛ/ٜ(، فتح العزيز )ٕٚٓ/٘(، البياف )ٛٓ٘/ٗ(، البياف )ٖٗ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (ٛ)

(ٔٔ/ٕٗ.) 
 ُب )ـ(: )ويكفى(. (ٜ)
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ُب بيع العرايا  (ٔ)أو أكثر بتقدير جفافو، ٤با صّح أنو صلى اهلل عليو وسلم )أرخص(
شّك الراوي، فأخذ الشافعي  (ٖ()ٕ)]أو ُب ٟبسة أوسق[ فيما دوف ٟبسة أوسقٖبرصها 

 .(ٗ)رٞبو اهلل تعأب باألقل ُب أظهر قوليو احتياطًا
واحد، وال ٱبرّج على )في عقد( إذا كاف ذلك  و٧بّل ا٤بنع ُب ا٣بمسة فما فوقها

، (٘)تفريق الصفقة؛ ألنو صار بالزيادة على ما دوف ا٣بمسة من مزابنة فبطل ُب ا١بميع
دوف ٟبسة أوسق جاز ولو ُب ٦بلس  (ٙ)فإف زاد على ذلك ُب صفقات كل )منها(

ا٤بشَبي، فلو  واحد، وإف بلغت ألفا مثبل سواء تعددت الصفقة بتعدد العقد أـ البائع أـ
 (ٚ)باع رجبلف لرجلْب جاز فيما دوف عشرين ال فيما فوقو، وعرّب الشيخاف )ٗبا دوف(

كما يأٌب،   (ٜ)، واعَبض بأنو سبق قلم؛ ألف الصفقة ىنا ُب حكم أربعة عقود(ٛ)عشرة
وعلم من كبلمو ُب الزكاة أف ٧بل الرخصة أيضا حيث ٓب يتعلق هبا حق الزكاة، بأف كاف 

وُب القبض بأنو  (ٓٔ)ف ٟبسة أوسق أو خرص على ا٤بالك، ومن كبلمو ]ىنا[ا٤بوجود دو 
أو الزبيب كيبل  (ٔٔ)/ب[ ىنا، وأنو ٰبصل بتسليم ]الثمر[ٕٕٓال بّد منو ومن ا٤بماثلة ]

 .(ٕٔ)وبالتخلية ُب الشجر

                                 
 ُب )ظ(: )رخص(. (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٕ)
أخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذىب  (ٖ)

(، ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب ٙبرٙب بيع ٜٕٓٔ( برقم )ٙٚ/ٖوالفضة )
 ( من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.ٔٗ٘ٔبرقم )( ٔٚٔٔ/ٖالرطب بالتمر إال العرايا )

 (.٘٘/ٖينظر: األـ ) (ٗ)
 (.ٓ٘/ٔٔ(، اجملموع )ٖٕٓ/٘(، البياف )ٖٗ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (٘)
 ُب )ظ(: )منهما(. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )بدوف(. (ٚ)
 (.ٖ٘/ٔٔ(، اجملموع )ٜٙ/ٜينظر: فتح العزيز ) (ٛ)
 (.ٚٓٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
  ا٤بعقوفتْب زيادة من )ظ، ـ(.ما بْب (ٓٔ)
 ُب األصل: )الثمن(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٔٔ)
 (.ٕٓٗ/ٕينظر: الغرر البيهة ) (ٕٔ)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

741 

ا٤بعترب ُب ا١بنسية ا٤ببِب عليها ما مّر من اشَباط األمور الثبلثة االٙباد ُب )و( 
وإف اّٙبد أصلهما كالكبد والطحاؿ والقلب )مختلفا اسم( األصل، فحينئذ االسم أو 

على ما مّر عن اإلماـ،  (ٔ)وما شاكلها، وشحم البطن وا٤بخ وكذا الزبد وا٤بخيض ]بناء[
وإف اٙبد ا٠بهما كلحم البقر و٢بم الضأف و٢بم اإلبل ولنب كل منها والقثّاء )أو أصل( 

، وكذلك ٢بم الوحشي مع (ٕ)فيجوز فيهما التفاضلان( )جنسوا٣بيار والنعنع وا٥بندباء 
ا٤باء،  (ٗ)، و٢بم ]غنم[(ٖ)واإلوزاألىلي والوحشية بعضها مع بعض، وبيض الدجاج، 

ا٤بختلفة، وخلوؿ ٫بو الثمار  (ٙ)، وأدقة ]ا٢ببوب[(٘)وغنم الرّب، و٢بم بقر ا٤باء وغنمو
و الطيور كالفاخت والقمري ا٤بختلفة وأدىاهنا اعتبارا باألصوؿ ُب ا١بميع، وقيس ب

لنب )معز ال( لنب )فلبن ضأن و( والعصفور، وإف مشل الكل اسم الطّب إذا تقرر ذلك، 
كلحمهما، وكصفرة البيض وبياضو فيشَبط فيهما التساوي، )بقٍر جنٌس( ضأف ولنب 

ٗبا يتخذ من اآلخر من جنب و٫بوه الٙباد األصل بدخو٥بما ٙبت  (ٚ)وال يباع )أحدٮبا(
، ٖببلؼ لنب (ٓٔ)، كتناوؿ اسم البقر للجاموس، والعراب(ٜ)الغنم/ (ٛ)خاص )ىو(اسم 

/أ[ والبقر الختبلفو، وال نظر لشموؿ ا٢بيواف ٥بما، ألنو غّب خاص ٕٕٔالضأف ]
                                 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔ)
 (.ٜٔٔ/ٓٔ(، اجملموع )ٛٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 . شبو البط ولكنو أكرب منو جسما وأطوؿ عنقاي ا٤باء، نوع من طيور: اإلوز (ٖ)
 (.ٕٖ/ٔ(، ا٤بعجم الوسيط )ٜٖٛ/ٚينظر: كاب العْب )  
 ُب األصل: )عم(، وا٤بثبت أنسب. (ٗ)
 (.ٜٔٔ/ٓٔ(، اجملموع )ٓٔٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘)
 ُب األصل: )ا١بنوب(، وىو ٙبريف. (ٙ)
 ُب )ظ(: )بأحدٮبا(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )وىو(. (ٛ)
 /أ/ـ[.ٕٚٔاية ]هن (ٜ)
 .كرٲبة  ،حساف األلواف ،ملس ،ىي جرد: من أنواع البقر، و العراب (ٓٔ)

 (.ٙٓٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ٔٓٔينظر: الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ص)      
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ٝبع، وٗبفهـو األؤب ال خلو (ٕ)، وعلم من منطوؽ كبلمو )ٔبعل أو مائعو((ٔ)هبما
ٝبع  مانعةجعلت  (ٗ)معا ٖببلؼ ما إذا/التغاير باختبلؼ االسم واألصل  (ٖ))حصوؿ(

الثانية استحالتو ]مع استحالة ال حلوا ومائعتهما القتضاء األؤب استحالة اجتماعهما، و 
عنهما، وٕبث الزركشي ُب ٢بم متولد بْب بقر وغنم مثبل أنو ٯبعل مع أبويو   (٘)لو[ا٣ب

اضبل، وال ٯبعل كا١بنس الواحد احتياطا لضيق الباب، فيحـر بيع ٢بمو بلحمها متف
وىو األخضر )وىندي ( وا٤براد بو حيث أطلق: األصفر، )وِبط يٌخ( ، (ٙ)جنسا برأسو

بضم الفاء، الختبلؼ األصل ُب كل من )وزيت ُفْجٍل( من الزيوت )جنسان، كزيت( 
اسم البطيخ والزيت إال مقّيدا،  (ٚ)الصورتْْب، وكذا االسم إذ الثا٘ب فيهما ال يطلق ]عليو[

، (ٛ)ؼ البطيخْب صورة وطعما وطبًعا، كالتمر ا٤بعروؼ مع التمر ا٥بنديمقّيدا، والختبل
 (ٔٔ)، )والفطر((ٓٔ)، وىو السكر األبيض(ٜ)[والسكر بأنواعو من أٞبر ونبات، ]وطربزد

 .النبات
وا٤بكرر جنس واحد لرجوعها إٔب أصل واحد وىو القصب، واختبلؼ ا٠بها 

جنسها، إذ الكل سكر ومثلو ا٣ببز والدقيق و٫بوٮبا، فمحّل  الختبلؼ نوعها ال
( جنساف إذا ٓب يكن أحدٮبا أصبًل لآلخر، والغرض بياف مختلفا االسمقو٥بم: )

/ب[ جنسها ليعلم امتناع بيع بعضها ببعض، لكوهنا معروضة على النار ٕٕٔاٙباد ]

                                 
 (.ٕٔٓ/ٓٔ(، اجملموع )ٙٛٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٖٓ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (ٔ)
 ٔبعل ما ومائعو(.ُب )ظ(: ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )حصل(. (ٖ)
 /ب/ظ[.ٓٛٔهناية ] (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
 (.ٕٖٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٛ/ٕينظر: حاشية الرملي الكبّب ) (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 (.ٕٛ/ٕ)(، أسُب ا٤بطالب ٕٜٔ/ٓٔ(، اجملموع )ٛٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٛ)
 ُب األصل: )طربكرد(. (ٜ)
 (.ٜٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٗٗٗ/ٔوىو فارسي معّرب، ينظر: ا٤بخصص ) (ٓٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )القطر(. (ٔٔ)
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 .(ٔ)ال للتمييز
، قاؿ بعضهم: (ٕ)ختبلؼ قصبهماقاؿ الرافعي: وأما السكر والفانيد فجنساف ال

أنو أراد بالفانيد العسل ا٤برسل، فإنو مع السكر ٨بتلف القصب؛ ألنو يتخذ  (ٖ)]الظاىر[
العيداف والسكر يطيح من أسافلها وأوساطها  (ٗ)من قصب قليل ا٢ببلوة، ]كأعإب[

، لشدة حبلوهتا، والعسل ا٤برسل مع الُقطارة جنس واحد كما قالو القاضي أبو الطيب
 .(ٙ)، وعسل القصب جنس(٘)ويوافقو قوؿ الرويا٘ب: عسل ]الطربزد[

، وقضية كبلـ اإلماـ (ٛ)القطارة (ٚ)قاؿ القموٕب: والظاىر أف مراده بعسل ]الطربزد[
قاؿ ا٤باوردي:  (ٓٔ)، ]لكن[(ٜ)أف ا٢بصـر مع العنب، والبلح مع التمر والرطب جنساف

األوجو، ومثلو ا٢بصـر مع العنب،  ، وىو(ٔٔ)ال ٯبوز بيع البلح بالتمر أو الرطب
 والتصريح بأف ا٤بخالفة فيما ذكره ٨بالفة ُب ا١بنسية من زيادتو.

من ا١بانبْب، )ربوي ( واحد )جنٌس( وٮبا العوضاف )وبطل عقد في طرفْيو( 
ا٢باؿ )و( ، (ٕٔ)وىذا من زيادتو)يقصد( وليس تابعا باإلضافة إٔب ا٤بقصود بأف كاف ٩با 

تلف جنًسا أو نوعا أو صفة منهما، أو من أحدٮبا بأف يكوف قد وجد أف ا٤ببيع قد اخ
/أ[ الربوّي سواء كاف ربوي ا ٕٕٕغّب ذلك ])شيٌء آخُر( منهما )فيهما أو في طرف( 

                                 
 (.ٜٕ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٚٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 (.ٛٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 بل(، وا٤بثبت أنسب.ُب األصل: )كأغ (ٗ)
 ُب األصل: )الطّب رد(. (٘)
 (.ٕٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 ُب األصل: )الطّب رد(. (ٚ)
 (.ٕٔٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٛ)
 (.ٗٛ/ٙينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٜ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٓٔ)
 (.ٖ٘ٔ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٔٔ)
 (.ٕٖ/ٕي )ينظر: إخبلص الناو  (ٕٔ)
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صفتْب كما يفيد   (ٔ)أـ ال، فإذا اشتمل أحد طرُب العقد على جنسْب أو نوعْب أو/
فقط، كمّد عجوة ودرىم ٗبثلهما،  كبلمو اآلٌب اشتمل اآلخر عليهما أو على أحدٮبا

أو ٗبدين أو بدرٮبْب، وكمد عجوة وثوب ٗبثلهما، أو ٗبدين ال ثوبْب، وكجيد ورديء 
الغالب  (ٕ)متميزين ٗبثلهما أو بأحدٮبا، وقيمة الرديء دوف قيمة ا١بيد كما ىو )ظاىر(

فيها خرز  ؛ ٤با صّح من أنو صلى اهلل عليو وسلم أٌب بقبلدة(ٗ)فباطل (ٖ))كما سيأٌب(
، فأمر صلى اهلل عليو وسلم بالذىب الذي ُب القبلدة فنزع وذىب يباع بتسعة دنانّب

، (ٙ)((ال يباع حٌب يفصل))، وُب رواية: (٘)((الذىب بالذىب وزنا بوزف))وحده، ٍب قاؿ: ) 
أردت ا٣برز،  (ٛ)(، )فقاؿ: إ٭با(قاؿ للمشَبي: )ال، حٌب ٛبيز (ٚ)وُب أخرى ٤بسلم: أنو(

وألّف قضية اشتماؿ أحد طرُب العقد على مالْب ٨بتلفْب ؛ (ٓٔ)(: )ال، حٌب ٛبيز(ٜ))فقاؿ(
مشفوع  (ٔٔ)٨بتلفْب توزيع ما ُب اآلخر عليهما اعتبارا بالقيمة، كما ُب بيع شقص

بثلثي  مائة والسيف ٟبسوف، فإف الشفيع يأخذ الشقص وسيف بألف، وقيمة الشقص
                                 

 /ب/ـ[.ٕٚٔهناية ] (ٔ)
 ساقط من )ظ، ـ(. (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )وسيأٌب(. (ٖ)
 (.ٕٔٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٖٙٓ/ٓٔ(، اجملموع )ٕٖ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (ٗ)
مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب ا٤بساقاة، باب بيع القبلدة فيها خرز وذىب  أخرجو (٘)

 .(ٜٔ٘ٔ( برقم )ٖٕٔٔ/ٖ)
يحو، ُب كتاب ا٤بساقاة، باب بيع القبلدة فيها خرز وذىب مسلم ُب صح أخرجو (ٙ)

 .(ٜٔ٘ٔ( برقم )ٖٕٔٔ/ٖ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )قاؿ: فإ٭با(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )قاؿ(. (ٜ)
( برقم ٜٕٗ/ٖ) باب ُب حلية السيف تباع بالدراىمأبو داود ُب سننو، ُب  أخرجو (ٓٔ)

(، والدارقطِب ُب سننو ٕ٘ٛٔٓ( برقم )ٕ٘ٛ/ٗفو )(، وابن أيب شيبة ُب مصنٖٖٔ٘)
 (.ٓٔٔٔٔ( برقم )ٙ٘/ٛ(، والبيهقي ُب معرفة السنن واآلثار )ٜٕٙٚ( برقم )ٜٖٚ/ٖ)

(، ا٤بعجم ٖٗٓٔ/ٖينظر: الصحاح ) رض، والطائفة من الشئ.القطعة من األ: الشقص (ٔٔ)
 (. ٜٛٗ/ٔالوسيط )
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إٔب ا٤بفاضلة أو ا١بهل با٤بماثلة، ففي بيع مد ودرىم  (ٔ)، ]يؤدي[الثمن، والتوزيع ىنا
/ب[ الدرىم أكثر أو أقل منو لزمت ٕٕٕٗبدين إف كانت قيمة ا٤بد الذي مع ]

درٮبْب فا٤بد ثلثا طرفو  (ٖ)، فلو كانت )قيمتو((ٕ)ا٤بفاضلة، أو مثلو لـز ا١بهل با٤بماثلة/
ثلث طرفو فيقابلو ثلث ا٤بدْين، فيلـز  (ٗ)[فيقابلو ثلثا ا٤بدين، أو نصف درىم ]فا٤بدّ 

ا٤بفاضلة أو مثلو فا٤بماثلة ٦بهولة؛ ألهنا تعتمد التقوٙب وىو ٚبمْب قد ٱبطئ، وقوؿ ا٤بتوٕب 
ُب صورة مّد ودرىم ٗبّدْين يبطل ُب ا٤بّد ا٤بضمـو إٔب الدرىم وما يقابلو من ا٤بّدْين، 

، وإف (ٚ)الصفقة ]ضعيف[ (ٙ) )تفريق(وما يقابلو من ا٤بدين قوال (٘)وٯبزئ ]ُب الدرىم[
، وإف اتفقت القيمة، ولو اعترب (ٛ)ماؿ إليو الرافعي؛ ألنو كا١بمهور يقوؿ بالبطبلف

التقسيط لقاؿ بالصحة، وُب ا٤بطلب وجو عدـ ٚبريج ىذه القاعدة على تفريق الصفقة، 
هيئة االجتماعية  عليو، وىنا الفساد لل (ٜ)أف التفريق إ٭با يكوف عند فوات شرط )ا٤بعقود(

كالعقد على ٟبس نسوة معا، والكبلـ ىنا ُب بيع ا٤بعْب، فبل يشكل ٗبا قالوه ُب الصلح 
من أنو لو كاف لو على غّبه ألف درىم وٟبسوف دينارا فصا٢بو من ذلك على ألفي 

 .(ٓٔ)درىم جاز
( أنو لو تعدد ٓب يبطل، وىو كذلك إف كاف بتفضيل الثمن بأف عقدوأفهم قولو )

ُب بيع مد ودرىم ٗبثلهما ا٤بد ُب مقابلة ا٤بد أو الدرىم، والدرىم ُب مقابلة الدرىم جعل 
                                 

 )ويؤدي(، ولعل ا٤بثبت أنسب.ُب األصل و )ظ(:  (ٔ)
 /أ/ظ[.ٔٛٔهناية ] (ٕ)
 ُب )ـ(: )قيمة ا٤بد(. (ٖ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
 ُب )ظ(: )بتفريق(. (ٙ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٚ)
 (.ٕ٘/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٚٔ/ٛ(، فتح العزيز )ٛ٘/ٖينظر: الوسيط ) (ٛ)
 ُب )ـ(: )العقود(. (ٜ)
ألف الكبلـ ىنا ُب بيع العْب ٖببلؼ ما ُب الصلح، وتعّدد العقد ىنا بتعّدد البائع وا٤بشَبي   (ٓٔ)

 (.ٖ٘ٚ/ٕكاّٙباده. ينظر: مغِب احملتاج )
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/أ[ ما إذا كاف بتعدد البائع وا٤بشَبي، فإنو كاٙباده لوجود ٖٕٕأو ا٤بد، ٖببلؼ ]
حد ( إْب، أنو لو ٓب يشمل أجنسمع ىذين دوف ما قبلهما، وقولو ُب طرفيو ) التخمْب

جانيب العقد على شيء ٩با اشتمل عليو اآلخر كبيع دينار ودرىم بصاع بّر وصاع شعّب، 
بّر أو شعّب، وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع ٛبر بر٘ب وصاع  (ٔ)أو بصاعي/

اٙباد ُب  (ٕ)معقلي، أو بصاعْب بر٘ب أو معقلي جاز بشرط التقابض فيما بينو )وبْب(
عي شعّب ]يشَبط قبض ما يقابل القمح من العلة، ففي صاع بر ودرىم بصا

من يبيع ٫بو درىم وثوب  (ٗ)، وأنو ال يرد عليو ما ورد على عبارة ]غّبه[(ٖ)الشعّب[
، وعبارة ا٢باوي (٘)ٗبثلهما، فإنو ٩بتنع الختبلؼ جنس ا٤ببيع وإف ٓب ٱبتلف جنس الربوي

الرّبوي،  يشمل ىذه أيضاً، ٔبعل ا١بنس فيها مرادا جنس العوض، ال خصوص جنس
، خبلفاً للمصن ف، واحَبز بقولو: يقصد عن بيع (ٙ)فالبلـ فيها للعهد الذىِّب ال الذكريّ 

إذا باع  (ٚ)دار بدار وبكل بئر ماء وبيعها بذىب، وهبا معدف ذىٍب، وسيأٌب، )وفيما(
من اآلخر كما يأٌب، ويبطل العقد  (ٜ)، وُب أحدٮبا )حبات(شعّب (ٛ)صاع ]بّر بصاع[

أي نوًعا من )نوعو( كاف ذلك الشيء اآلخر )ولو( فيو ىذه الشروط،  حيث وجدت
/ب[ الصفة ليشمل الرب٘ب ُٖٕٕب الطرفْب، وا٤براد بالنوع ما يعّم ] (ٓٔ)ا١بنس ]الذي[

وا٤بعقلي، والصحيح وا٤بكسر، وا١بيد والرديء، كصاع معقلّي بصاع معقلّي، ومعهما أو 
يح، ومعهما أو مع أحدٮبا درىم مع أحدٮبا برّ٘ب، أو درىم صحيح بدرىم صح

                                 
 /أ/ـ[.ٕٛٔهناية ] (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )وبينو(. (ٕ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٖ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٗ)
 (.ٖٜٔ/ٔاب )ينظر: فتح الوى (٘)
 (.ٕٙٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )وعما(. (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )حات حبات(، ولعلو خطأ. (ٜ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٓٔ)
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مكسر، ويشَبط أف تكوف قيمة ا٤بكسر والرديء دوف قيمة الصحيح وا١بيد كما ىو 
ا١بنس والنوع لذلك، ألف  (ٔ)(وا ُبينظر  ٓب الغالب؛ ألف التوزيع إ٭با يأٌب حينئذ )وإ٭با

ختبلؼ التمييز بينهما ا٤بقتضي للتوزيع ا٤بوجب للتخمْب ظاىر بنفسو؛ وألهنما مظنة اال
 .(ٕ)كثّبا وإف وقع عدـ اختبلؼ فهو نادر

ٲبيز بْب صغار التمر وكباره مثبل،  (ٖ)ويشَبط أيًضا أف يتميز ٫بو ا١بيد )كما(
وصاًعا من ىذا، بصاع من ىذا وصاع من ىذا، ٖببلؼ  (٘)صاًعا )من ىذا( (ٗ))فيبيع(

الصغار ما إذا ٓب ٲبيز كأف باع صاعْب بصاعْب، وكل من العوضْب مشتمل على 
من غّب تأمل أـ ال، وسواء  (ٙ)والكبار، فإنو يصح مطلقا سواء أظهرت الكبار )للناظر(

بْب الصفتْب تفاوت أـ ال، ألف أىل العرؼ ال يوزعوف الثمن على ا٤بختلط،  (ٚ))أكاف(
، وأنو لو (ٜ)التمييز (ٛ)بل يقومونو تقوٲبًا واحدا ٖببلؼ ا٤بميز، فعلم أف التوزيع )شرطو(

ٗبثلو أو ٔبيد أو برديء جاز، وكذا لو   (ٓٔ)/أ[ )٨بلطا(ٕٕٗبّر جيد ورديء ] باع صاع
، (ٕٔ)أو قليل تراب؛ ألنو ال يظهر ُب الكيل/ (ٔٔ)(تنبكاف فيهما أو ُب أحدٮبا دقاؽ )

ٖببلؼ الوزف كما مّر، و٧بّل ذلك كلو إذا أقلت حبات اآلخر ٕبيث لو ميز ٓب يظهر ُب 

                                 
)ـ(: )وإ٭با ٓب ينظر(، ولعل ا٤بثبت ُب األصل: )وإ٭با ينظر(، وُب )ظ(: )وأما ٓب ينظر(،وُب  (ٔ)

 ىو الصحيح.
 (.ٖٙٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٙ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )كأف(. (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )ٍب يبيع(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )منها(. (٘)
 ُب )ظ(: )للناظرين(. (ٙ)
 ُب )ـ(: )كاف(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )شرط(. (ٛ)
 (.ٕٖٚ/ٓٔينظر: اجملموع ) (ٜ)
 ُب )ظ، ـ(: )٨بتلطا(. (ٓٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )تنب(. (ٔٔ)
 /ب/ظ[.ٔٛٔهناية ] (ٕٔ)
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دوف عبارة أصلو، كأف  (ٔ)باآلخر كما أفادتو عبارتو/ ا٤بكياؿ، ومثلو خلط أحد ا١بنسْب
، إال إف (ٖ()ٕ)باع حنطة بشعّب، وفيهما أو ُب أحدٮبا حبّات من اآلخر فإنو )يصح(

لتستعمل شعّبا أو حنطة، وإ٭با ٓب  (ٗ)قّلْت حّبات اآلخر ٕبيث ال يقصد ]إخراجها[
اع حنطة ٕبنطة، وفيهما أو ُب يعترب ىنا القليل بتأثّبه ُب الكْيل كما قالوه فيما لو ب

أو شعّب من أنو إف قّل ٕبيث لو مّيز ٓب يؤثر ُب الكيل صّح، وإال  (ٙ)[(٘)أحدٮبا ]زواف
فبل، كما تقرر؛ الختبلؼ ا١بنس ُب تلك واٙباده ُب ىذه، فأثر فيو ما ظهر ُب ا٤بكياؿ، 

نقد فيو ذىب  بيع ٫بو ا٥بروي وىو (ٚ)وال يتمّولو ألنو غّب مقصود، وإطبلقهم ]بطبلف[
وفضة ٗبثلو، أو بأحد التربين على ا٣بلوص ال يناُب ذلك، ألف ا٣بليط ىنا وإف قل يؤثر 

فإف فرض قلتو ٕبيث صار ال يؤثر ُب الوزف، وال  ،ُب الوزف، ٖببلؼ نظّبه ُب الكيل
 .أنو ال يضرّ  (ٛ)يظهر بو تفاوت ُب القيمة، )فظاىر(

ا٤بسألة الثانية من ا٤بسائل ا٤بنثورة آخر وما اقتضاه كبلـ شيخنا ُب شرح الروض ُب 
ا٤بختلط ينبغي ٞبلو على ما  (ٜ)/ب[ )النقد(ٕٕٗا٣بيار من اشَباط التمييز حٌب ُب ]

: ال ٯبوز بيع (ٔٔ)، ٍب رأيت ُب ا١بواىر ُب باب زكاة النقدين ما حاصلو ]أنو(ٓٔ)ذكرتو
                                 

 /ب/ـ[.ٕٛٔهناية ] (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )ال يصح(. (ٕ)
 (.ٖٛٛ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٛٛ/٘ينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)
 ُب األصل: )إخراجهما(. (ٗ)
(، تاج العروس ٕٓٙ/ٔ. ينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب )و الرداءةٱبالط الرب فيكسب حبّ : الز واف (٘)

(ٖ٘/ٔٙٓ.) 
ُب األصل: )ٯبوز وإف( وُب )ظ(: )ٙبورواف( وُب )ـ(: )٘بوزاف(، وا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب  (ٙ)

(ٕ/ٕٙ.) 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 ُب )ـ(: )وظاىر(. (ٛ)
 ُب )ـ(: )العقد(. (ٜ)
 (.ٖٕٗ/ٕية )ينظر: الغرر البه (ٓٔ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٔٔ)
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أو كاف الغش غّب  دراىم أو دنانّب مغشوشة ٗبثلها أو خالصة، وإف جاز التعامل هبا،
، أما بيع دراىم مغشوشة بدنانّب مغشوشة، وغش الذىب فضة فممتنع  .(ٔ)متقـو

قاؿ البغوي: وىذا عندي ٕبيث لو ميز حصل شيء من الفضة وإال جاز، كبيع 
، ٯبوز إذا ٓب ٰبصل من التمويو شيء، فإف كاف (ٕ)دنانّب مطلية بنقرة بدراىم أو عكسو

ا١بمع بْب ٨بتلفي ا٢بكم، ىذا إف كاف للغش بعد التمييز  (ٖ)غشو ٫باسًا فعلى )قوْٕب(
قيمة وإال وجب أف ٯبوز؛ ألنو حينئذ ٓب يقابلو شيء، وال يقاؿ: ال يصّح إذا ٓب يقابلو 
شيء للجهالة؛ ألنو حيث جاز التعامل با٤بغشوش ال نظر إٔب جهالة ما فيو، إ٭ّبا النظر 

 . انتهى.(ٗ)إٔب الرواج وليس بواضح
كبلـ البغوّي على ما قدمتو من الصحة حيث ٓب يظهر للغش تأثّب ُب   وإذا ٞبل

الوزف وال ُب القيمة كاف واضحا، وأفٌب ابن الصبلح فيمن أعطى ٢بّاًما درٮبا ليعطيو 
بنصفو ٢بًما، وبنصفو نصف درىم بأنو ٰبل إذا كاف ُب عقدين، وٓب يكن أحدٮبا 

 (ٙ)، وإ٭با يؤثر ذلك الشيء ]اآلخر[، وىو ظاىر معلـو ٩با مرّ (٘)مغشوشا غشا مؤثّرا
فخرج ما ورد على أصلو )مقصودا( /أ[ الطرفْب بقيد زاده بقولو ٕٕ٘ا٤بصاحب ٤با ُب ]

من بيع مد عجوة ٗبد صيحا٘ب أو صاع حنطة بيضاء بصاع حنطة ٠براء فإنو يصح وإف  
١بنس ا)و( ، (ٛ)؛ ألهنا غّب مقصودة بالعقد(ٚ)كاف ُب أحدٮبا حبات يسّبة من اآلخر/

ُب بطبلف العقد ا٤بشتمل عليو حاؿ كونو  (ٓٔ))كبارز( (ٜ))الضمنّي(الربوي الذي ىو 
                                 

 (.ٕٛٛ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )ٕٔ/ٙينظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ٖٙ٘/ٖينظر: التهذيب ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )قوؿ(. (ٖ)
 (.ٖٗٗ/ٖ(، حاشية الشرباملسي على هناية احملتاج )ٕٛٛ/ٗينظر: ٙبفة احملتاج ) (ٗ)
 (.ٕٛٚينظر: فتاوى ابن الصبلح ص) (٘)
 ، ـ(.زيادة من )ظ (ٙ)
 /أ/ـ[.ٜٕٔهناية ] (ٚ)
 (.ٖٙٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٛٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٛ)
 ُب )ظ، ـ(: )ضمِب(. (ٜ)
 كذا ُب األصل و)ظ(، وفيو بياض ُب )ـ(.  (ٓٔ)
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واحد من طرُب العقد كبيع ٠بسم بدىنو أو لنب بسمنو؛ لوجود الدىن،  (ٔ)[بطرف]
كبيع ٠بسم بسمسم أو لنب بلنب، فإّف )ال بهما( والسمن ُب ضمن السمسم واللنب، 
ف ا١بنسية بْب العوضْب معلومة ظاىرة ناجزة، فلم الضمِّب ليس كالبارز ُب ذلك، أل

ٙبتج إٔب اعتبار الضمِب باعتبار تفريق األجزاء والنظر ٤با ٰبدث ٖببلفو ُب الصورة 
السابقة، فإنو ال ٲبكن جعل الدىن مثبل ٠بسًما، وال السمسم ٨بالفا للدىن مع اشتمالو 

بارىا فبل يعد جنًسا واحدا ىنّية، فيحتاج إٔب اعتليو، فبينهما ٦بانسة وىي ُب الذع
 .(ٕ)فأحوج إٔب التفريق

من وبكل (  (ٖ))وصّح بيع دار ]بدار[فقاؿ:  ((يقصد))ٍب صرح ٗبا خرج بقولو 
وقد )بذىب وبها معِدن ذىب( بيع دار )أو( ، (ٗ)عذب وإف علمت)بئُر ماء( الدارْين 

/ب[ الدار، ٕٕ٘] (٘)كونو هبا؛ ألف ا٤بعدف حينئذ تابع بالنسبة )٤بقصود()جهل( 
بو تابع  (ٙ)فا٤بقابلة بْب الدار والذىب خاصة؛ ألف ا٤باء وإف اعترب علم )ا٤بتعاقدين(

، ٖببلؼ ا٤بعدف ا٤بعلـو (ٛ)؛ لعدـ توّجو القصد إليو غالباً (ٚ)باإلضافة إٔب مقصود ]الدار[
أما : ال أثر للجهل با٤بفسد ُب "باب الربا" ُب غّب التابع، (ٜ)كما يأٌب، و٧بّل قو٥بم/

التابع فيتسامح فيو، وا٤بعدف من توابع األرض كا٢بمل يتبع أمو ُب البيع وغّبه، وإ٭با 
امتنع بيع ذات لنب بذات لنب ألف الشرع جعل اللنب ُب الضرع كهو ُب اإلناء ٖببلؼ 
ا٤بعدف، وألف ذات اللنب ا٤بقصود منها اللنب واألرض ليس ا٤بقصود منها ا٤بعدف، وال 

ابعا باإلضافة كونو مقصودا ُب نفسو حٌب يشَبط التعرض لو ُب البيع يناُب كوف ا٤باء ت
                                 

 ُب األصل: )نظر(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٔ)
 (.ٖٙٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕ٘/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب  (ٖ)
 (.ٖٙٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٗ)
 ُب )ـ(: )ا٤بقصود(. (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )العاقدين(. (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 (.ٛٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٛ)
 /أ/ظ[.ٕٛٔهناية ] (ٜ)
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ليدخل فيو ما ذكروه ُب األلفاظ ا٤بطلقة من منع بيع دار فيها بئر ماء ٓب ينص على 
 .(ٔ)بيعو، الختبلط ا٤باء ا٤بوجود للبائع ٗبا ٰبدث للمشَبي

حيث أنو  وا٢باصل أنو من حيث أنو تابع باإلضافة اغتفر من جهة الربا، ومن
مقصود ُب نفسو اعترب التعرض لو ُب البيع، ليدخل فيو وهبذا األخّب فارؽ ا٢بمل من 

ٖببلؼ ىذا، فعلم أف التصريح بالتابع قد ال يضر،   (ٕ)حيث أف النص عليو )يبطل(
/أ[ هبا من سلم و٫بوه، أما إذا علم ٕٕٙكبيع ا٣باًب وفصو، والدار ومرافقها ا٤بتصلة ]

فإنو ال يصح؛ ألف ا٤بعدف مع العلم بو مقصود با٤بقابلة، وكذا لو  ا٤بعدف قبل الشراء
٩بوىة بو ٛبويها يتحصل منو شيء، وعلى حالٍب العلم با٤بعدف  (ٖ)اشَبى بذىب ]داًر[

، وعلم ٩با (٘)قوؿ الشيخْْب ىنا بالصحة وعدمها ُب األلفاظ ا٤بطلقة (ٗ)/وا١بهل بو ينزؿ
الدار، وما يقابل  (ٙ)ذىب بفضة من ]تسليم[ مّر أنو ال يناُب بيع دار فيها صفائح

 الصفائح من الثمن ُب اجمللس.
وشحم وإلية وكبد وطحاؿ وكلية وقلب ورئة )ال لحم( ( من زيادتو ُجِهلوقولو: )

، وال يناُب ما ُب (ٚ)وكرش، وكذا جلد قبل دبغ كما ىو ظاىر كبلـ الشيخْب ىنا
؛ ألف ىذا فيما يؤكل غالبا كجلد (ٛ)ويمن أنو غّب رب ((الروضة))وزوائد  ((اجملموع))

)بحيوان( ، وذاؾ فيما ال يؤكل كذلك، فبل يصح بيع شيء منها (ٜ)٠بَِيط، )ودجاج(
وعبد؛ ٤با صّح  -كما روي-مطلقًا ولو ٠بكا، ومن غّب جنسو أو غّب مأكوؿ كحمار 

                                 
 (.ٓٗٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٙٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٙ/ٕا٤بطالب ) ينظر: أسُب (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )مبطل(. (ٕ)
 ُب األصل: )دار(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٖ)
  .[ب/ـ/ٜٕٔ( هناية ]ٗ)

الصحة  -رٞبو اهلل–(، وقد صحّح النووي ٖٗٚ/ٓٔ(، اجملموع )ٛٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘)
 "ألنو بائع باإلضافة إٔب مقصود الدار".من الوجهْب، وعلل ذلك بقولو: 

 ُب األصل: )سلم(. (ٙ)
 (.ٙ٘/ٖ(، روضة الطالبْب )ٛٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
 (.ٖٜٔ/ٓٔينظر: اجملموع ) (ٛ)
 ُب )ظ(: )أو دجاج(. (ٜ)
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، الشامل ٤با ذكر، وىو وإف كاف (ٔ)من هنيو صلى اهلل عليو وسلم عن بيع اللحم با٢بيواف
 مرسبلً لكنو اعتضد ٗبا يصّبه حجة، وىو عمل الصديق رضي اهلل عنو.

قاؿ الشافعي رضي اهلل عنو: وال نعلم أحدا من الصحابة رضي اهلل عنهم 
لَبمذي أسنده عن زيد /ب[، على أف إٕٙ، وقوؿ أكثر أىل العلم وانتشاره ](ٕ)خالفو

نهيو صلى اهلل عليو وسلم عن من  (ٖ)، )ويعضده أيًضا ما صّح(بن سلمة الساعدي
، وأما بيع السمك ا٢بّي ٗبثلو، فإف جّوزنا ابتبلعو حًيا ٓب ٯبز وإال (ٗ)بيع الشاة باللحم

بأنو ٲبتنع بيع ا٢بيتاف بلحم ا٢بيتاف، وبو  (٘)جاز، قالو ا٤بتوٕب، وصرّح صاحب "ا٣بصاؿ"
، وٯبوز بيع بيض الدجاج (ٙ)يرّد على من ٕبث جواز بيع السمك الصغّب بلحم السمك

 .(ٛ)، ال بيع لنب شاة بشاة مذبوحة فيها لنب(ٚ)و٫بوه، أو اللنب، أو العظم با٢بيواف
                                 

 (،ٛٚٔ( برقم )ٙٙٔ) ، وأبو داود ُب ا٤براسيل(ٗٙ( برقم )٘٘ٙ/ٕ) أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ (ٔ)
. (ٕٕٕ٘( برقم )ٔٗ/ٕ) وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ(، ٖٙ٘ٓ( برقم )ٖٛ/ٗ) ُب سننو والدارقطِب

( ٘ٙ/ٛالسنن واآلثار )وُب معرفة (، ٓٚ٘ٓٔ( برقم )ٖٛٗ/٘) والبيهقي ُب السنن الكربى
 ( من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنو.ٜٖٔٔٔبرقم )

 نو ابن عبد الرب واأللبا٘بوحسّ  ،نوابن ا٤بلقّ  ،والبيهقي ،ب ىذه الرواية ا٤برسلة الدارقطِبصو  وقد     
 . -رٞبهم اهلل–

 .(ٜٛٔ/٘) رواءاإل، (ٕٕ/ٖ) تلخيص ا٢ببّبال، (٘ٛٗ/ٙ) ، البدر ا٤بنّب(ٕٕٖ/ٗ) التمهيد :نظري    
عن أيب بكر الصديق أنو كره بيع  -رضي اهلل عنهما–( أثر ابن عباس ٕٛ/ٖذكر ُب األـّ ) (ٕ)

 ا٢بيواف باللحم.
 ظ(: )ويعضده أيضا إٝباع ما صّح(.ُب ) (ٖ)
ىذا حديث صحيح اإلسناد ( وقاؿ: "ٕٕٔ٘( برقم )ٔٗ/ٕأخرجو ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ) (ٗ)

 ".رواتو عن آخرىم أئمة حفاظ ثقات وٓب ٱبرجاه، وقد احتج البخاري با٢بسن عن ٠برة
الطبقة ا٣بامسة ، ذكره ابن قاضي شهبة ُب ا٣بفاؼ أٞبد بن عمر بن يوسف ،أبو بكرىو:  (٘)

 .وىم الذين كانوا ُب العشرين الثالثة من ا٤بائة الرابعة
 ٕٙٔ/ٔينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )     

 (.ٕ٘ٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٕٗ/ٔٔينظر: اجملموع ) (ٙ)
 (.ٕ٘ٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٚ)
 .(ٖٚ/ٕينظر: ا٤بهذب ) (ٛ)
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٘بّدد ُب ملكو زنا  (ٔ)ولو من ]٫بو[)بتفريق بين ولد( البيع ا٤بصحوب )وبطل( 
بأف باعو دونو أو عكسو، )وأُم ( ، ومنو ٦بنوف قبل إفاقتو، )لم يميـ ْز(أـ ال، ىذا إف 

من فّرؽ بْب والدة وولدىا؛ ))ا٤بستند للحديث الصحيح  (ٕ)ذلك أيضًا لئلٝباع وٰبـر
ملعوف من فّرؽ بْب والدة )) داود ؛ و٣برب أيب(ٖ)(()فّرؽ اهلل بينو وبْب أحبتو يـو القيامة

، أما بعد الّتمييز أو اإلفاقة (ٙ)، وسواء أرضيت أـ ال، رعاية ٢بّق الولد(٘()ٗ)( ((وولدىا
]ولو بعد البلوغ  (ٚ)فيجوز الستغناء ا٤بميز عن ا٢بضانة والتعهد، لكنو يكره قبل البلوغ

غ ضعيف، ومشل كبلمو بيع ، وخرب النهي عن التفريق إٔب البلو (ٛ)٤با فيو من التشويش[
                                 

 زيادة من )ظ(. (ٔ)
 (.ٕٙٔ/٘(، البياف )ٖٓ٘/ٚٔينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٕ)
كتاب البيوع، ُب  ، سننووالَبمذي ُب  (،ٖٖٕٔ٘( برقم )ٜٙٗ/ٖٛ) أٞبد ُب مسندهأخرجو  (ٖ)

( برقم ٔٚ٘/ٕ) باب ما جاء ُب كراىية الفرؽ بْب األخوين، أو بْب الوالدة وولدىا ُب البيع
 والدارقطِب ُب سننو(، ٓٛٓٗ( برقم )ٕٛٔ/٤ٗبعجم الكبّب )والطربا٘ب ُب ا (،ٖٕٛٔ)
كلهم من   (ٖٖٕٗ( برقم )ٗٙ، ٖٙ/ٕ) . وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ(ٖٚٗٓ( برقم )ٕٖ/ٗ)

 رضي اهلل عنو.حديث أيب أيوب األنصاري 
(، وحسنو األلبا٘ب ُب صحيح الَبغيب ٜٔ٘/ٙوصّحح إسناده ابن ا٤بلقن ُب البدر ا٤بنّب )     

 (.٘ٙٔ/ٕوالَبىيب )
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٗ)
كتاب ا١بهاد، باب ُب ُب  ُب سننو، ٓب أقف عليو هبذا اللفظ عند أيب داود، وقد أخرجو  (٘)

 (،ٕ٘٘ٗ( برقم )ٕٓٗ/٘) والدارقطِب ُب سننو(، ٜٕٙٙ) ( برقمٖٙ/ٖ) التفريق بْب السيب
(، والبيهقي ُب ٕ٘ٚ٘( برقم )ٖٙٔ/ٕ( و)ٖٖٖٕ( برقم )ٖٙ/ٕ) وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ
 . (ٕٖٔٛٔ( برقم )ٖٙٔ/ٖٔمعرفة السنن واآلثار )

، وصححو بْب علي رضي اهلل عنو وميموف بن شبيب أبو داود ا٢بديث باالنقطاع أعلّ و       
 تلخيص ا٢ببّبال، (ٕٓ٘/ٙ) البدر ا٤بنّب (،ٕٕ٘/ٕٙبفة احملتاج )نظر: ي. وغّبه ا٢باكم

(ٖ/ٖٚ). 
 (.ٖٔٙ/ٜينظر: اجملموع ) (ٙ)
 (.ٔٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔٙ/ٜينظر: اجملموع ) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من )ظ(. (ٛ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

754 

بعض أحدٮبا ]وىو كذلك؛ ألنو يؤدي إٔب التفريق ُب بعض الزمن، فبل يصّح بيع بعض 
/أ[ يتساوى البعضاف إْذ ال تفريق ٕٕٚوحده أو مع بعض اآلخر، إال أف ] (ٔ)أحدٮبا[

حينئذ، وأشعر نفي التمييز أف ولد البهيمة ليس كذلك، و٧بلو إذا استغُب عن لنب أمو 
أو غّبه، ومع ذلك فيكره ما داـ رضيًعا، إال لغرض صحيح كالذبح، فإف ٓب  بلنب

أنو  (ٕ)/يستغن حـر البيع وبطل، إال إف كاف لغرض ذبح ا٤بأكوؿ، وظاىر كبلـ الشيخْب
، (ٖ)ال فرؽ بْب ذبح أمو مع بقائو وعكسو، وال بْب ذٕبها قبل أف يسقيو اللباء أو بعده

ع بقائو كالتفريق بالبيع، وذكره دوف السبع الذي عرب السبكي أف ذٕبها م (ٗ)/لكن ٕبث
بعد السبع، لكن استحسن األذرعي  علتبو األكثروف، أف األمر منوط بو ال بسن  وإف 

، ومّر ضابط التمييز أوائل (٘)أنو يعترب مع التمييز قبلها قوة واشتداد على االنفراد
 .الصبلة

وإف علت، ومثلها أـ األب )أم ها(  إذا فقدت األـ حـر التفريق بينو وبْب)ثّم( 
 .، خبلؼ ما تقتضيو عبارتو(ٚ)أيضا (ٙ))وإف علت(

، فعلم أنو كما ٰبـر التفريق بينو )وأٍب(  أي وأبيو وإف عبل ٖببلؼ سائر احملاـر
األـ، ال بينو وبْب  وبْب أمو، ٰبـر عند عدمها بينو وبْب أبيو وجدتو من قبل األب أو

/ب[ أو مع ا١بدة أو ٕٕٚوأنو إذا بيع مع األـ أو مع األب ]أحدٮبا إذا عدـ اآلخر، 
معهما بعد موت األـ حّل النتفاء احملذور، وأف األب واألـ إذا اجتمعا حـر التفريق بينو 

وبْب األب، وأف ا١بدة ُب ىذا كاألب، وأنو إذا اجتمع األب  (ٛ)وبينها، وحّل ]بينو[
أو ف ال وحده، وال يباعاف دونو، وُب نسخة )وا١بدة لؤلـ كانا سواء، فيباع مع أيهما كا

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 . /أ/ظ[ٕٛٔهناية ]( ٕ)
 (.ٖٔٙ/ٜ(، اجملموع )ٕٕٚ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
 /أ/ـ[.ٖٓٔهناية ] (ٗ)
 (.ٖٜٖ/ٕينظر: مغِب احملتاج ) (٘)
 )ـ(.ساقط من  (ٙ)
 (.ٔٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔٙ/ٜينظر: اجملموع ) (ٚ)
 ُب األصل: )بينها(. (ٛ)
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، توىم البطبلف بالتفريق بينو وبْب أحدٮبا إذا وجدا وليس  (ٔ)(، وىي كعبارة أصلوأب
وىناؾ أقرب منو ٩بن يدٕب بو، وا١بد لؤلـ أ٢بقو ا٤بتوٕب  (ٖ)، وال نظر ]١بده[(ٕ)كذلك

قالو السبكي، ويشَبط ُب ، واألوؿ أقرب كما (ٗ)با١بّد لؤلب، وا٤باوردي بسائر احملاـر
ٝبيع ما مّر أف يكونا ٩بلوكْب لواحد، فلو كاف أحدٮبا حر ا أو مالك أحدٮبا غّب مالك 
اآلخر ٓب ٰبـر التفريق، ومثلو ما لو أسلم األب ا٤بملوؾ، وٚبّلفت األـ، وا٤بالك كافر، 

 .(ٙ()٘)فيؤمر بإزالة ا٤بلك عن الوالد والولد، قالو صاحب االستقصاء
، أي (ٛ): وينبغي لو مات األب أف يباع الولد للضرورة(ٚ)نجم البالسيقاؿ ال

فسقط قوؿ  تقنيوأّف األـّ قد  (ٜ)رار من بقاء ا٤بسلم ُب ملك الكافر، )ومّر(لضرورة الف
/أ[ التفريق، فيجوز أف ٕٕٛالشارح، وقد يتوقف فيو؛ ألف الضرورة ُب إزالة ا٤بلك دوف ]

 . انتهى.(ٓٔ)كما لو كاف مرىونا وحده  يؤمر بإزالة ا٤بلك عنو، وعن أمو

                                 
 (.ٕٙٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٔ)
 (.ٔٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٔٙ/ٜينظر: اجملموع ) (ٕ)
 ُب األصل: )أوجده(. (ٖ)
 (.ٖٕٗ/ٗٔينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٗ)
، بن عيسى بن ِدْرباس الكردي ا٤بارا٘ب ا٤بصري ىو: القاضي، ضياء الدين، أبو عمرو، عثماف (٘)

ىػ(. ٕٗٙفقيو شافعي، شرح ا٤بهّذب و٠باه "االستقصاء" وٓب يكملو، توُب بالقاىرة سنة )
 (.ٓٙ/ٕ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ٖٖٚ/ٛينظر: طبقات الشافعية الكربى )

 (.ٜٖ٘/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
الشيخ العبلمة القاضي  ٧بمد بن عقيل بن أيب ا٢بسن بن عقيل ،أبو عبد اهلل ،٪بم الدينىو:  (ٚ)

 القضاء بدمياط وبلبيس وأمشـو وّٕب ، واختصر سنن الَبمذي، نبيوشرح الت ،البالسي ٍب ا٤بصري
 ىػ(.ٜٕٚىػ(، وتوُب سنة )ٓٙٙ)ولد سنة  ،وغّبىا

 (.ٜٕٛ/ٕ(، طبقات ابن قاضي شهبة )ٕٕ٘/ٜينظر: طبقات الشافعية الكربى )     
تاج (، مغِب احملٕٖٓ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )ٕٙٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)

(ٕ/ٖٜ٘.) 
 ُب )ظ، ـ(: )ومن(. (ٜ)
 (.ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٓٔ)
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وال يتوىم أف الضرورة كوف األـّ ال حضانة ٥با لكفرىا وإسبلمو، ألنو ال نظر ىنا 
لو سىب  (ٔ)للحضانة إذ القّنة ال حضانة ٥با مع حرمة التفريق، وٕبث األذرعي ]أنّو[
، وفيو (ٕ)طمسلم طفبل فتبعو ُب اإلسبلـ، ٍب ملك أمو الكافرة كاف لو بيع أحدٮبا فق

يو ال يكوف ٗبجرده ضرورة، فقوؿ اإلسعاد أف قنّ و أف األـ قد تُ نظر؛ ألنو ال ضرورة وحسب
ىذه وزاد ما قبلها يرد هبذا، ألف تلك فيها اجتماع أمرين: أو٥بما الذي ا٤بدار عليو 

يبطل بالتفريق ا٤بذكور )وكذا( مفقود ىنا، ٍب رأيت أف الشارح نظر فيو بنحو ما ذكرتو، 
ا٤بلك، كقرض وىدية  (ٗ)و٫بوٮبا من كل ما أشبو البيع ٔبامع إزالة/ (ٖ)ع وقسمة()بي

، تقايل، (ٙ)، خبلفًا لصاحب ا٤بهّذب(٘)وجعلو أجرة وصداقًا، ورجوع بفلس وفسخ
وصاحب لقطة ال واىب كما ٕبثو األسنوي واألذرعي، وفرقا بأف حّق  ،ورجوع مقرض

ند تعذر الرجوع إٔب العْب، والثالث حقو األولْب ثابت ُب الذمة، فّبجعاف للبدؿ ع
، و٤با كانت القسمة مغايرة للبيع لفظاً، (ٚ)منها ٓب يرجع بشيء بيعمتعلق بالعْب، فلو 

)ال وىي ىنا بيعا  (ٛ)/ب[ ]عليو، وإف كانت[ٕٕٛوُب بعض أقسامها صّح عطفها]
ألذرعّي علم صحة ما ٕبثو ايُ  وبو ،اآلخرألّف من عتق ملك نفسو فلو مبلزمة عتق( 

بعتق على ا٤بشَبي صّح البيع وحّل، واألوجو  (ٜ)وغّبه من أف ا٤ببيع لو كاف ٩بن )ٰبكم(
أّف الوقف ليس  (ٔٔ)[(ٓٔ)خبلفاً ٤با جـز بو شيخنا ُب شرح ا٤بنهج ]أخًذا من كبلـ ا٣بادـ

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 ([.ٔ٘ٓٔ/ٕ) ] ٙبقيق: عبد اهلل العقيل اإلسعاد :ينظرينظر:  (ٕ)
 بياض ُب )ظ( وُب )ـ(: )ىبة وقسمة(. (ٖ)
 /ب/ـ[.ٖٓٔهناية ] (ٗ)
 (.ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 (.ٕٕ/ٕا٤بهّذب ) (ٙ)
 (.ٔٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٛ)
 ُب )ظ، ـ(: )حكم(. (ٜ)
 .عبد اهلل، ٧بمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي الشافعي يبأل (ٓٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔٔ)
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كالعتق، ألف من َوَقَف ال ٲبلك نفسو النتقاؿ ملك فيو إٔب اهلل تعأب، ٖببلؼ من عتق، 
ا٤بوقوؼ ال يستند بنفسو، فبل يقدر على مبلزمة اآلخر ٖببلؼ العتق، ]ٍّب رأيت وألف 

 .(ٔ)بعض ا٤بتأخرين صّوب ذلك[
بلوغو مع أنو يلـز عليو  (ٕ)فإف قلت: يشكل عليو جواز إجازتو مدة ٘باوز/

 التفريق.
عن اآلخر ُب غّب  حبسوقلت: ال يلـز عليو ذلك؛ ألف ا٤بستأجر ال حق لو ُب 

)وصّية( ال )و( ، ٖببلؼ ا٤بوقوؼ عليو، أو ناظره إف وقف على مسجد، وقت العمل
لعدـ الضرر ُب ا٢باؿ، ولعل موت ا٤بوصى يكوف بعد زمن التحرٙب، فإف مات قبلو وقبل 

ُب الدواـ، وإف  (ٖ)ا٤بوصى لو بأحدٮبا الوصية احتمل أف يقاؿ: يغتفر التفريق ىنا )ال(
لكن يفرؽ بأّف ا٤برىوف ٍب متبع، فلو جّوزنا بيعو يقاؿ يباعاف معا كما يأٌب ُب الرىن، 
، وأ٢بق الغزإب ُب (٘)، فالذي يتجو ىو األوؿ(ٗ)وحده لكاف فيو تفريق ابتداء ٖببلفو ىنا

/أ[ بالسفر بالتفريق بنحو البيع ُب عدـ ا١بواز وطرده ُب التفريق ٜٕٕفتاويو التفريق ]
، وىو (ٙ)مكاف صحبتها لوال ٰبـر إل انت حرة ٖببلؼ ا٤بطلقةبْب الزوجة وولدىا، وإف ك

٧بتمل حيث ٓب يكن ذلك لعذر أو رضى، وال أثر للتفريق بنحو إيداع وإعارة وإجارة 
ورىن، ومن ٍب صّح رىن األـ دوف ولدىا وعكسو لبقاء ملك الراىن فيهما فبل تفريق، 

مًعا ( )بيعاإذا احتيج إٔب بيع ا٤برىوف )و( فيجب أف يأمرىا بتعهد الولد وحضانتو، 
، وال يفرؽ بينهما ٤با مّر، وقولو: أحدٮبا أعم (ٚ)فقط)أحدىما( أي عند رىن )لرىن( 

ُب )حاضنا( ا٤برىوف وحده، لكن يقـو بصفة كونو )قـُو م( إذا بيعا )و( ٩با عرب بو أصلو 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔ)
 /أ/ظ[.ٖٛٔهناية ] (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )ألنو(. (ٖ)
 (.ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 (.ٔٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 (.ٜٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 (.ٖٚ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕٗٔ/ٖٔينظر: اجملموع ) (ٚ)



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

758 

ُب رىن الولد؛ ألنو رىن كذلك، و٥بذا لو حدث فرع ا٤برىوف )أو محضونا( رىن األـ، 
مًعا أيًضا )وقو ما( ، (ٔ)نكاح أو زنا وبيعا، قّومت فارغة عن )الفرع(بعد الرىن من 

الثمن على الراىن وا٤برهتن ٕبسب القيمة، ففي صورة رىن األـ تقّوـ وحدىا ( (ٕ)/)ووزّع
مائة قّومت أيضا مع الولد، فإذا ساوت مائة وعشرين اقتسما  (ٖ)حاضنة، فإذا )ساوت(

أسداس، وقسط الولد سدس، وُب رىن الولد يقّوـ  الثمن أسداًسا؛ إذ قسط األـ ٟبسة
/ب[ ٜٕٕوحده ٧بضونا، فإذا ساوى عشرة قّوـ مع األـ، فإذا ساوى مائة اقتسما ]

الثمن أعشارا، ىذا ما مشى عليو تبعا ٤با صّوبو األسنوي وغّبه، لكن الذي ُب 
مع الولد ُب " أف األـ تقّوـ وحدىا ٍّب (٘)" و"ا٢باوي" كاحملرر و"العزيز(ٗ)"ا٤بنهاج

 .(ٙ)الصورتْب
، (ٚ)وأجاب الشارح بأهنم إ٭با ذكروا ذلك على سبيل التمثيل أو موافقة )الغالب(

وإ٭با يتعّْب التقوٙب وقسمة الثمن كما ذكر عند إفبلس الراىن، وتعلق الغرماء ٗبا ٱبصو أو 
( و، )(ٛ)ماعند إرادة تصرفو ُب ٜبن غّب ا٤برىوف، وإال فعليو قضاء دينو ولو استغرؽ ٜبنه

)لم للمتعاقدين أو ألحدٮبا، وساعده اآلخر عليو )بشرط مقصود( بطل بيع عقد 
البيع إف ٓب يقتضيو العقد، وال كاف من مصا٢بو، وال ٩با ال غرض فيو، كأف ال يوجبو( 

يقبض ا٤ببيع إال بعد شهر وأنو إف خسر غـر البائع، أو على أف يبيع منو داره أو يقرضو 
 يؤخذٱبيط مثبل ما باعو لو؛ للنهي عنو عن بيع وشرط، وإ٭با ٓب  ألفا أو ٰبصد أو

بإطبلقو؛ ألف ا٤بعُب ُب النهي أف الشرط تبقى معو علقة بعد العقد يقع بسببها نزاع، 

                                 
  ُب )ـ(: )القرع(.( ٔ)

 /أ/ـ[.ٖٔٔهناية ] (ٕ)
 ظ، ـ(: )تساوت(.ُب ) (ٖ)
 (.ٗٔٔ)منهاج الطالبْب وعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو ص: ينظر:  (ٗ)
 (.ٚ/ ٓٔ)فتح العزيز ينظر:  (٘)
 (.ٚ/ٓٔ(، فتح العزيز )ٕٔ٘/ٔٔينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٙ)
 ُب )ـ(: )للغالب(. (ٚ)
 (.ٛٗ/ٖينظر: مغِب احملتاج ) (ٛ)
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النهي على شرط يكوف كذلك  (ٔ)وقد يفضي ذلك إٔب فوات مقصود العقد، )فقصر(
كالرد بالعيب وجنس ا٤ببيع على وىو ما ذكرناه دوف غّبه ٩با ىو من مقتضيات العقد،  

/أ[ ٖٕٓالثمن حيث استحقو البائع وال فائدة لذكره إال التأكيد أو مصا٢بة كشرط ]
رىن أو كوهنا لبونا مثبل، وفائدة ذكره كونو يصّب الزما أو ٩با ال غرض فيو، كشرط أف 

ُب الرّد على  على ا٤بعتمد، خبلفاً ٤با أطاؿ بو األسنوي وغّبه -بالتاء أو بالياء-ال تأكل 
 .أو ال يلبس إال ا٢برير فيلغو (ٖ)، إال ا٥بريسة(ٕ)الشيخْب

وفارؽ شرط أف يصلي النفل أو الفرض أوؿ وقتو، أو أف ٯبمع لو بْب أدمْب بأف 
يلزمو ُب ا١بملة ٖببلؼ ىذا، فإنو ال يلزمو توجو، و٧بل ما ذكر ُب لبس  (ٗ)ذاؾ ٩با/

  .(٘)جاز وإال أبطل كبيع سيف بشرط أف يقطع بو الطريقا٢برير إف 
ُب ٦بلسو أو )وإن حذف( قاؿ الزركشّي: والشرط األوؿ يفسد العقد الواقع فيو، 

، وقيل: يصح إف حذؼ ُب (ٙ)بعده؛ ألف الباطل ال ينقلب ٕبذؼ ا٤بفسد صحيًحا
اتو مسألة ُب ، وف(ٜ)بو فبل حكم جمللسو (ٛ)، ويرد بأف الفاسد ال ]عربة[(ٚ)اجمللس

، (ٖٔ)العقد (ٕٔ)يبطل أيضا بالشرط الذي ال )يوجبو( (ٔٔ)وىي أّف الرىن/ (ٓٔ)]أصلو[

                                 
 ُب )ـ(: )فقضى(. (ٔ)
 (.ٕٚٓ/٘ينظر: ا٤بهمات ) (ٕ)
(، تاج ٖٚٙ/ٕينظر: ا٤بصباح ا٤بنّب ) .طبخي بعد ماا٥بريس ا٢بب ا٤بدقوؽ با٤بهراس : ا٥بريسة (ٖ)

 (.ٕٚ/ٚٔٔالعروس )
 /ب/ظ[.ٖٛٔهناية ] (ٗ)
 (.ٕٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 (.ٜٖٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٕٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
 ُب األصل: )غّبه(، وا٤بثبت أنسب. (ٛ)
 (.ٖٓٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٚٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٜ)
 ُب األصل: )أصل(. (ٓٔ)
 /ب/ـ[.ٖٔٔهناية ] (ٔٔ)
 ُب )ظ(: )يوجو(. (ٕٔ)
 (.ٕٛٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٖٔ)
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، أي ال يقتضيو كشرط انتفاع ا٤برهتن بو، (ٔ)]فلو رىن بشرط فيو غرض ال يوجبو العقد[
أو أف ال يتقدـ بثمنو على الغرماء، أو ال يباع عند ا٢باجة بطل وإف أزيل الشرط، وأنو 

من كبلـ قدمتو ُب بيع وكيل شرط عليو اإلشهاد  ويؤخذ، (ٕ)يو شرط اإلشهادال يضّر ف
بالكتابة، أف الشرط ال يؤثّر إال إف قاؿ بشرط كذا، أو على أف تفعل كذا، ٖببلؼ ما 

 /ب[.ٖٕٓلو قاؿ: بعتك وتفعل كذا، وىو ٧بتمل إف ٓب يقصدا بو الشرطّية ]
فاألوؿ باطل كما مّر، وكذا  نباعو بشرط أف يقرضو مثبل، وأتيا بالعقديفرع: 

الشرط  (ٖ)الثا٘ب إف جهبل أو أحدٮبا بطبلف األوؿ؛ ألهنما أتيا بو على )وجو(
، ولو اشَبى ٫بو حطب على دابة بشرط إيصالو منزلو ٓب يصح، وإف عرفو (ٗ)الفاسد

أي بشرط على ما )بخيار( البيع )ال(  (٘)ال ٯبب إيصالو، وإف اعتيدفإف أطلق صّح، و 
على البائع أو ا٤بشَبي لؤلمر )إشهاد( ال بشرط )و( يأٌب ُب بابو للنص اآلٌب فيو، 

ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ىژ ، قاؿ اهلل تعأب: (ٙ)]بو[
، وألنو من (ٚ)

كما يؤمئ إليو كبلمو؛ ألّف ا٢بق يثبت   (ٜ)، وال ٯبب تعيْب ]الشهود[(ٛ)العقد مصلحة
 .(ٓٔ)بأي عدوؿ كانوا، وإف كاف بعضهم قد يكوف أوجو

وقولو: أسرع قبوال بل لو عينهم ٓب يتعينوا، فيجوز إبدا٥بم ٗبثلهم أو فوقهم ُب 
عوض ٜبن أو أي أجل معلـو ب(  (ٔٔ))معلوم )أجل ما بذّمة(ال بشرط )و( الصفات، 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من )ظ، ـ(. (ٔ)
 (.ٕٛٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )حكم(. (ٖ)
 (.ٖٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 (.ٖٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٙ)
 .ٕٕٛ: ، اآليةالبقرة( ٚ)
 (.ٕٛٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٚ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)
 ُب األصل: )التعيْب(، وا٤بثبت أنسب. (ٜ)
 (.ٖٕٕ/ٔٔينظر: كفاية النبيو ) (ٓٔ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ظ(. (ٔٔ)
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مثمن ُب الذمة وإف طاؿ مآب يستبعد بقاؤه وبقي وارثو إٔب انتهائو؛ ألنو من مصاّب 
تك ىذه الدراىم على أف تسلمها العقد، أما إذا باعو ٗبعْب فبل ٯبوز شرط األجل، كبع

وقت كذا؛ ألنو رفق شرع لتحصيل ا٢بق وا٤بعْب حاصل، أو باعو ٗبا ُب الذمة  إٕبّ 
 (ٔ)/أ[ استبعد بقاء البائع )أو وارثو(ٖٕٔـو زيد، أو علمت ولكن ]وجهلت مّدتو كقد

إٔب انتهائو كألف سنة فبل ٯبوز، أما األوؿ فواضح، وأما الثا٘ب فللعلم بأهنما ال يبقياف 
، وٓب ٯبعل ُب (ٕ)إليها، وبأف األجل يسقط ٗبوت ا٤بدين، نقلو الرافعي عن الرويا٘ب

الستبعاد بقاء الدين إليها، واستشكلو األسنوي بأنا  ؛ بل(ٖ)"الروضة" ا٤بنع )الستبعاده(
ال نعلم أف األجل يسقط قبلها ٗبوت ا٤بدين، وينتقل ا٢بق لصاحبو، أي فبل يؤثر 

، ورّد بأف ذلك عكس مراد الرويا٘ب والرافعي؛ ألف مرادٮبا أف التأجيل (ٗ)التأجيل هبا
يو من الغرر من حيث أف فاسد، الستحالتو لعلمنا بسقوط األجل قبل ٛبامو، مع ما ف

األجل يقابلو قسط من الثمن، وبعض األجل ال ٲبكن استيفاؤه فيؤدي إٔب جهالة 
" عن الشيخ أيب حامد من أف أكثر ما يؤجل (٘)/الثمن، وعلم ٩با تقرر أف ُب "الكفاية

 .(ٚ)، بل التأجيل هبا وبنحوىا مبطل أيضا للمعُب ا٤بذكور(ٙ)بو الثمن ٟبسمائة ضعيف
وعد ال يلـز إال  ، وتأجيل ا٢باؿ كبدؿ ا٤بتلف(ٜ)من زيادتو (ٛ)]ما بذّمة[وقولو: 

بالوصية أو النذر، على كبلـ فيو أوضحتو ُب بعض الفتاوى، وال يسقط باإلسقاط 
ٖببلؼ إسقاط الدين بشرط الرىن والضماف اآلتيْب؛ ألف كبل منهما مستقل فيفرد 

)كفيل، ورىن /ب[ ٖٕٔمعلـو ] ال يشرط)و( شرطو باإلسقاط، واألجل صفة تابعة 
                                 

 ُب )ظ، ـ(: )ووارثو(. (ٔ)
 (.ٜٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )الستبعاد ما ذكر(. (ٖ)
 (.ٕٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 /أ/ـ[.ٕٖٔهناية ] (٘)
 : )سنة( بدؿ ضعيف..(ٕٛٗ/ٕالغرر البهية )جاء ُب  (ٙ)
 (.ٕٛٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٛ)
 (.ٜٖ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٜ)
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، بشرط أف يكوف الرىن غّب ا٤ببيع، وأف غير المبيع(،  أي كفيل معلـو ومرىوف معلـو
ُب الذمة وكذلك ا٤بثمن كدْين السلم؛  (ٔ)أو ا٤بثمن، وأف يكوف ]الثمن[)بالثمن( يكونا 

ژ ڀ پژ   تعأب: (ٕ)/ألهنما من مصاّب العقد، قاؿ
وقيس بو الكفيل ، (ٖ)

إما با٤بشاىدة أو وصفو بصفة السلم، والكفيل إما  (ٗ)ٔبامع التوثق، وعلم )الرىن(
با٤بشاىدة أيًضا أو ذكر ا٠بو ونسبو، وال يكفي وصفو، قاؿ الشيخاف: ولو قيل االكتفاء 

يكن  (٘)بالوصف كموسر ثقة أؤب من االكتفاء ٗبشاىدة من ال يعرؼ حالو، ]ٓب[
 .(ٙ)يدابع

وأجيب: بأف األحرار ال ٲبكن التزامهم ُب الذمة لعدـ القدرة عليهم، ٖببلؼ 
 ، انتهى.(ٚ)ا٤برىوف فإنو ماؿ يثبت ُب الذمة، قاؿ شيخنا: وقد ينتقص بالضامن الرقيق

وفيو نظر، إذ الرقيق إ٭با يصّح ضمانو بإذف سيده، فهو الضامن ُب ا٢بقيقة، 
، وبأنو قد يكوف موسرا ٩باطبل فبل يفيد ذكره، (ٓٔ)ينظر إليو(فبل ) (ٜ) آلة ]لو[ (ٛ)والِقنّ 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 /أ/ظ[.ٗٛٔهناية ] (ٕ)
 .ٖٕٛ: ، اآليةالبقرة (ٖ)
 ُب )ظ(: )الراىن(. (ٗ)
 ُب األصل: )وٓب(. (٘)
 (.ٖ٘ٚ/ٜ(، اجملموع )ٜٛٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٖٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 .ةأقناف وأقنّ  :مع علىوٯب .ك ىو وأبواهلِ مُ  عبدٌ ( الِقّن عند أىل الّلغة: ٛ)

 خبلؼَ  ،ماتومن أسباب العتق ومقدّ  قيق الذي ٓب ٰبصل فيو شيءٌ الرّ  :بلح الفقهاءطُب اصو 
 .و بصفةٍ ق عتقُ لّ ومن عُ  ،وا٤بستولدة ،روا٤بدبّ  ،ا٤بكاتب

(، ٕٗ(، طلبة الطلبة ص )ٜٖ٘/ٔ(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب )ٔٔٙٔ/ٗينظر: الّصحاح )
(، اإلقناع ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٗ(، هتذيب األ٠باء واللغات )ٕٗٓٙبرير ألفاظ التنبيو ص )

(ٕ/ٙ٘ٓ .) 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
 (، وُب )ـ(: )نظر لو(.كذا ُب األصل، وُب )ظ(: )نظر لو إليو  (ٓٔ)
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والوصف بالثقة إف أريد بو العدالة فليست شرطا ُب الضماف أو غّبىا آؿ إٔب جهالة ُب 
 الشرط، وأفهم كبلـ ا٤بصنف أنو ال ٯبب تعيْب من ٯبعل الرىن ٙبت يده وىو كذلك.

/أ[ يصّح البيع بشرط ٕٖٕبل ]، فا٤ببيع وخرج ٗبعلومهما ٦بهو٥بما وبغّب ا٤ببيع
ما ٓب ٲبلكو بعد، وألف مقتضى العقد  (ٕ)؛ الشتمالو على شرط )ورىن((ٔ)رىن ا٤ببيع

ٲبّكن ا٤بشَبي من التصرؼ وىو مناؼ لو، سواء شرط أف يرىنو إياه بعد قبضو أـ قبلو، 
على كالرىن فيما ذكر الكفيل، فلو باع عينا الثنْب و فإف رىنو بعد قبضو فبل شرط صّح 

أف يضمن كل منهما اآلخر ٓب يصح؛ ٤با فيو من اشَباط ضماف ا٤بشَبي غّبه، وىو 
ومثلو ا٤بثمن  (٘)، )وكالثمن((ٗ)، ٖببلؼ عكسو(ٖ)باطل ٣بروجو عن مصلحة ]عقده[

بدين آخر فبل يصح البيع، ألنو شرط مقصود ال  (ٙ)غّبٮبا كأف شرط كفيبل أو ]رىًنا[
، ويكوف الثمن وا٤بثمن ُب الذمة ا٤بعْب، كبعتك (ٛ)والعقد وليس من مصا٢ب (ٚ))يوجبو(

ُب  (ٓٔ)هبا كذا فبل يصّح ٤با )مّر( (ٜ)ن(هتهبذه الدراىم على أف يضمنك هبا فبلف، أو )ير 
 األجل.

الثمن وا٤بثمن ا٤بعينْب،  (ٖٔ)درؾ(ي) (ٕٔ)/ضماف (ٔٔ)سيأٌب صّحة )شرط(نعم، 

                                 
 (.ٖٕٓ/ٙينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )رىن(. (ٕ)
 ُب األصل: )عقد(. (ٖ)
 (.ٖٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 ُب )ظ(: )بالثمن(، وُب )ـ(: )وبالثمن(. (٘)
 ُب األصل: )رىن(. (ٙ)
 ُب )ظ(: )يوجو(. (ٚ)
 (.ٕٛٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٛ)
 يرىن(.ُب )ح(: ) (ٜ)
 ساقط من )ـ(. (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )شروط(. (ٔٔ)
 /ب/ـ[.ٕٖٔهناية ] (ٕٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )درؾ(. (ٖٔ)
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تناع من ا٤بشَبي أو الكفيل أو والرىن لنحو ام (ٔ)أي اإلشهاد )والكفيل()وبتعذرىا( 
ا٤بشروط لو ذلك ُب فسخ البيع )ُخي ر( الرىن ا٤بعْب ولو بنحو تدبّب  (ٕ)موت أو )لتلف(

لفوات ما شرط لو، وا٣بيار على الفور؛ ألنو خيار نقص، وال ٯبرب من شرط عليو ذلك 
 .(ٖ)امو/ب[ بالفسخ، وال يقـو غّب ا٤بعْب مقٕٖٕعلى القياـ ٗبا شرط لزواؿ الضرر ]

ٍب إف فسخ البائع فذاؾ، وإف جاز فبل خيار للمشَبي، ومّر أف الشهود لو عينوا ٓب 
ٱبّب )وكذا( يتعينوا، فلو عْب شهودا فماتوا أو امتنعوا فبل خيار ألف غّبىم يقـو مقامهم، 

وجد قبل القبض، وبظهور عيب قدٙب جهلو البائع ولو بعد القبض، كأف باف )بعيب رىن( 
كل منهم أو فدي ا١با٘ب على األوجو أو معارا   (٘)جانيًا، وإف ]تاب[ (ٗ)٧باربًا ]أو[مرتًدا أو 

للرىن أو معلقا عتقو بصفة أو كوهنا ذات ولد لنقص الوثيقة ُب الكل، وعلم من ذلك 
 .(ٙ)ٚبيّبه بتلفو قبل القبض باألؤب، أما إذا تلف أو تعيب بعد القبض فبل خيار لو

سابق كردة وسرقة سابقْب، فلو ا٣بيار ولو ادعى الراىن إذا استند إٔب سبب نعم، 
 (ٚ)كن )قدمو(حدوثو بعد القبض صدؽ بيمينو إف أمكن حدوثو وقدمو، فإف ٓب ٲب

بائع عيب )فإن علم( ببل ٲبْب  (ٛ)صدؽ ببل ٲبْب وإف ٓب ٲبكن حدوثو صدؽ )ا٤برهتن(
)تلف( و  بعد قبض)أو( أحرمو عبده )حدوث عيب( بعد )و( لو )بعد قبض( رىن 

خيار للبائع ُب الفسخ بالعيب القدٙب؛ ألف خيار الفسخ إ٭با يثبت حيث )فال( لو 
 .(ٜ)أمكنو رد الرىن كما أخذه

/أ[ القيمة فأخذىا ا٤برهتن رىنا، ٍب علم ٖٖٕإف كاف ا٥ببلؾ يوجب ]نعم، 

                                 
 ُب )ظ(: )ذو الكفيل(. (ٔ)
 ُب )ظ(: )تلف(. (ٕ)
 (.ٖٖٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٗ)
 ُب األصل: )باف(. (٘)
 (.ٜٚٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٕٗ/ٕر البهية )ينظر: الغر  (ٙ)
 ساقط من )ـ(. (ٚ)
 ُب )ـ(: )ا٤برىن(. (ٛ)
 (.ٖٖٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
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، وال أرش لو ألنو دخل ُب ضمانو بالقبض (ٔ)بالعيب فلو ا٣بيار كما جـز بو ا٤باوردي
، لفوات رد ما تلف ُب يده (ٕ)وىبلؾ بعض ا٤برىوف قبل قبضو كهبلؾ كلو قالو ا٤باوردي

( من زيادتو العيب إٔب (ٖ)/بـــإضافتوومثّلو بعيب بعضو ٤با مّر ُب تعييب كلو، ونّبو )
، على أف عيب الكفيل ليس كذلك، فلو شرط كفالة رجل معْب فافتقر (ٗ))الرىن(

)بشرط براءة للبائع من يبطل البيع أيضا )وال( بل خيار، أوباف فقّبا وبذؿ الكفالة ف
أي بعيب منها، وىذه من )بها( ا٤بشَبي ا٤ببيع )أن ال يرّد(  ( بشرطأوكلها )العيوب( 

، وذلك ألنو شرط يؤكد العقد ويوافق ظاىر ا٢باؿ وىو السبلمة من العيوب، (٘)زيادتو
يب يعلمو ُب ا٢بيواف أو ال يعلمو من أف شرط الرباءة عن ع (ٙ)وما اقتضتو عبارة أصلو

ُب غّبه مبطل للعقد ضعيف وإف تبعو القونوي، وقد يصّح شرط الرباءة ويلـز الوفاء بو 
)برئ من عيب باطن حينئذ إذا باع واشَبط واحد منهما )و( الصور  (ٚ)/ُب بعض

ربأ عن موجود فيو حالة العقد، ٖببلؼ غّب العيب ا٤بذكور فبل ي (ٛ)جِهَلُو بحيواٍن فقط(
عيب ُب غّب ا٢بيواف، وال فيو إذا حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا، النصراؼ 

، وال عن عيب ظاىر ُب ا٢بيواف (ٜ)/ب[ العيبٖٖٕالشرط إٔب ما كاف موجودا حالة ]
(، وال عن باطن ُب ا٢بيواف باطن، كما أفاده بزيادة قولو: )(ٔٔ)(أم ال) (ٓٔ)(علمو)

كبلمهم أف الظاىر ما يسهل االطبلع عليو بأف ال يكوف داخل البدف والباطن   وظاىر
                                 

 (.ٖٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٚٛٔ/ٙينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٔ)
 (.ٖٖ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٚٛٔ/ٙينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٕ)
 /ظ[./بٗٛٔهناية ] (ٖ)
 ُب )ظ(: )الراىن(. (ٗ)
 (.ٓٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
 (.ٕٚٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٙ)
 /أ/ـ[.ٖٖٔهناية ] (ٚ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ظ(. (ٛ)
 (.ٕٖٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٜ)
 ُب )ظ(: )إف علمو البائع(، وُب )ـ(: )علمو البائع(. (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )أو ال(. (ٔٔ)
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ٖببلفو، والضبط ٗبا يبدو غالًبا السابق ُب التيمم ال ٦باؿ لو ىنا، واألصل ُب ذلك ما 
، فقاؿ لو صّح )أّف ابن عمر رضي اهلل عنهما باع عبدا لو بثما٭بائة درىم بالرباءة

رضي اهلل عنو: بو داء ٓب تسمو ٕب، فاختصما إٔب عثماف  (ٔ)ا٤بشَبي وىو زيد بن ثابت
رضي اهلل عنهم، فقضى على ابن عمر أف ٰبلف: لقد باعو العبد وما بو داء يعلمو، 

عثماف  (ٗ)، دّؿ ]قضاء[(ٖ)ئة(بألف وٟبسما (ٕ)فأىب أف ٰبلف، وار٘بع العبد ]فباعو[
رضي اهلل عنو على الرباءة ُب صورة ا٢بيواف ا٤بذكورة، وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد 

أي يعتلف ُب -الشافعي رضي اهلل عنو وقاؿ: ا٢بيواف يغتذي بالصحة والسقم، 
، أي فيحتاج البائع (٘)وُٙبو ؿ طباعو، فقل ما ينفك عن عيب خفي أو ظاىر -حالتهما

و إٔب شرط الرباءة ليثق بلزـو البيع فيما ال يعلمو من ا٣بفي دوف ما يعلمو مطلقا ُب في
حيواف أو غّبه، لتلبيسو فيو، وما ال يعلمو من الظاىر فيها لندرة خفائو عليو، أو من 

/أ[ ٖٕٗا٣بفي ُب غّب ا٢بيواف كا١بوز واللوز، إذ الغالب عدـ تغّبه، فبل ٰبتاج البائع ]
 .(ٙ)ة ٖببلؼ ا٢بيوافالشَباط الرباء
شرط الرباءة عما ٰبدث من العيوب قبل القبض، ولو مع ا٤بوجود منها  (ٚ)]ولو[

                                 
 وكاف يكتب لرسوؿ اهلل ، أبو سعيد، زيد بن ثابت بن الّضحاؾ األنصارّي النجاريّ  :ىو (ٔ)

 ىػ(، وقيل غّب ذلك.٘ٗ)سنة   ا، ماتُب بضعة عشر يومً  السريانّية تعلمّ ، وغّبه الوحيَ 
 (. ٜٓٗ/ٕ(، واإلصابة )ٖٚ٘/ٕب )ينظر: االستيعا     

 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
( برقم ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٛ) وعبد الرزاؽ ُب مصنفو(، ٗ( برقم )ٖٔٙ/ٕ) أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ (ٖ)

بدوف . كلهم (ٚٛٚٓٔ( برقم )ٖٙ٘/٘) والبيهقي ُب السنن الكربى (،ٕٕٚٗٔ، ٕٔٚٗٔ)
تلخيص ال (، وا٢بافظٛ٘٘/ٙ) البدر ا٤بنّبُب  نلقّ . واألثر صححو ابن ا٤بذكر اسم ا٤بشَبي

 .(ٕٔٓ(، والطريفي ُب التحجيل ص)ٛ٘/ٖ) ا٢ببّب
 (.ٕٖٗ/ٕما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة يقتضيها السياؽ، وىي من الغرر البهية ) (ٗ)
 (.ٕٖٗ/ٕ(، الغرر البهية )٘ٓٔ/ٚينظر: األـ ) (٘)
 (.ٕٖٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٖٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٙ)
 ُب األصل: )أو لو(. (ٚ)
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بطل الشرط؛ ألنو إسقاط للشيء قبل ثبوتو فبل يربأ من ذلك )دوف  (ٔ)حالة العقد
، وىي )أنو حيث بطل شرط الرباءة ٓب يبطل (ٕ)العقد، خبلفا للشارح تبعا لغّبه للقاعدة(

شرط يؤكد العقد ويوافق ظاىر ا٢باؿ وىو السبلمة من العيوب، فاندفع ما  العقد؛ ألنو
؛ ألنو ليس من (ٖ)قد يقاؿ من أف اشَباط عدـ الرد بعيب أمر مقصود مبطل(

العقد وال من لوازمو، أو عن عيب عينو فإف كاف ٩با ال يعاين كالزنا برئ  (ٗ)]ضروريّات[
اين كربص فإف أراه إياه فكذلك، وإال فبل يربأ منو؛ ألف ذكرىا إعبلـ هبا، وإف كاف ٩با يع

كناية   افمن ىذ (ٙ)، وأخذ ]السبكي[(٘)منو لتفاوت األغراض باختبلؼ قدره و٧بلو
ٝبيع العيوب ورضي بو، فبل  (ٛ)((ٚ)/البائع ا٤بشَبي )بأف با٤ببيعوأعلم بعض الشهود، 

غّبه ال يكفي ذكره تفيد الرباءة؛ ألّف ٦برد التسمية ال تكفي فيما ٲبكن معاينتو، و 
 .(ٜ)٦بمبل، فيكوف حكم ذلك حكم ما لو شرط الرباءة وأطلق فيربأ عما مّر فقط

الشارع إٔب  (ٓٔ)بيع الرقيق بشرط عتقو مطلقا أو عْب ا٤بشَبي، لتشوؼ)وصّح( 
وشرط مواليها أف  (ٕٔ)؛ و٤با صّح أف عائشة رضي اهلل عنها اشَبت بريرة(ٔٔ)العتق

                                 
 (.ٕٖٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )خبلفا للشارح تبعا لغّبه دوف العقد للقاعدة(. (ٕ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٖ)
 ُب األصل: )ضرورات(. (ٗ)
 (.ٕٖٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٙ)
 /ب/ـ[.ٖٖٔ] هناية (ٚ)
 ُب )ـ(: )بأف ا٤ببيع(. (ٛ)
 (.ٖٙ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
 (.٘ٔ/ٜ(، لساف العرب )ٖٗٛٔ/ٗ: التطّلع. ينظر: الصحاح )التشوؼ (ٓٔ)
 (.ٖٖٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔٔ)
، صحابية مشهورة، قيل : كانت -رضي اهلل عنها– ة عائشة، موالىي: بريرة بنت صفواف (ٕٔ)

رضي اهلل –موالة لقـو من األنصار، وقيل: لبعض بِب ىبلؿ، فكاتبوىا ٍب باعوىا من عائشة 
إٔب زمن يزيد بن  عاشتْ و ، صلى اهلل عليو وسلم، روت حديثًا واحدًا عن رسوؿ اهلل -عنها
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/ب[ شرط ٖٕٗ، فلم ينكر صلى اهلل عليو وسلم إال ](ٔ)تعتقها، ويكوف والؤىا ٥بم
 الوالء ٥بم.

فإف قلت: ىذا الدليل إ٭با ينهض على صحة شراء ا٤بكاتب بشرط العتق؛ ألف 
فإف بريرة كانت مكاتبة، قلت: القاعدة األصولّية أف ٧بل النص إذا اشتمل على وصف، 

أمكن أف يعترب ٓب يلغ وإال لغى، وىنا وصف الكتابة ال ٲبكن أف يعترب ٨بصصاً، بل إذا 
مع أنو آيل للعتق بدونو فأؤب القن الذي ليس آيبل  (ٕ)/صّح بيع ا٤بكاتب هبذا الشرط

إليو بوجو؛ ألف تشوؼ الشارع إٔب ٚبليصو من الرّؽ أقوى فاندفع ما يوٮبو بعضهم من 
من البائع )بشرط عتق( ى االستدالؿ بقصة بريرة، وإ٭با يصّح البيع االعَباض بذلك عل

من ا٤بشَبي وٓب يوافقو البائع فهو وعد ال  (ٖ)أو ا٤بشَبي مع موافقة اآلخر، فإف ]كاف[
ال مؤّقت، فخرج )منج ز( ، (ٗ)أي ٲبكن الوفاء بو شرعا، وىذا من زيادتو)ممكن( يلـز 

بشرط العتق، فبل يصح البيع اتفاقًا كما قالو  غّب ا٤بمكن، كأف اشَبى أصلو أو فرعو
 .(٘)القاضي لعجزه عن اعتاقو بعتقو عليو

، (ٙ)قاؿ ُب اجملموع: وفيو نظر، وٰبتمل الصحة، ويكوف شرطو توكيدا للمعُب
لكن ضعفو األذرعي، ٍب ٕبث إ٢باؽ من أقّر ٕبريتو بقرينة ُب ذلك،  وتبعو ُب ا٤بطلب

 هى. قاؿ: وٰبتمل الفرؽ بينهما انت

                                 
  .رضي اهلل عنومعاوية 

 .(ٓ٘/ٛ) ، اإلصابة(ٕٖٖ/ٕ) ، هتذيب األ٠باء واللغات(ٜ٘ٚٔ/ٗ) نظر: االستيعابي  
 كتاب البيوع، باب إذا اشَبط شروطًا ُب البيع ال ٙبلُب  البخاري ُب صحيحو، أخرجو  (ٔ)

كتاب العتق، باب بياف أف الوالء ٤بن ُب  ومسلم ُب صحيحو، (، ٕٛٙٔ) ( برقمٖٚ/ٖ)
 (.ٗٓ٘ٔ) ( برقمٔٗٔٔ/ٕ) أعتق

 ./أ/ظ[٘ٛٔهناية ] (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 (.ٖٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٗ)
 (.ٕٗٓ/ٛنقلو عنو الرافعي ُب فتح العزيز ) (٘)
 (.ٖٙٙ/ٜينظر: اجملموع ) (ٙ)



 القسن الثاًي: التذقيق
 

 

769 

/أ[ أوجو، وٲبكن ٞبل كبلـ القاضي ٖٕ٘احتمل لكن عدمو ] (ٔ)والفرؽ ]وإف[
على ما إذا كاف البائع عا٤با بأنو يعتق وقصد غّب التأكيد، أما إذا كاف جاىبل أو ٓب 

، (ٖ)، وعليو ٰبمل كبلـ اجملموع(ٕ)يقصد ذلك فا٤بتجو الص ّحة ]على ما إذا كاف البائع[
أو تدبّبه أو كتابتو أو تعليق عتقو بصفة، أو  (ٗ)عتقو ]بعد شهر[وغّب ا٤بنّجز كأف شرط 

؛ ألف كبل منهما ليس ُب معُب العتق (٘)أف يبيعو بشرط االعتاؽ فبل يصّح البيع أيضا
ناجزة ٖببلؼ غّبه ٩با ذكر، وإ٭با يصح شرط  (ٙ)ا٤بنصوص عليو، ألف ا٤بصلحة ]فيو[

من البائع أو أجنيّب فبل )عن غيره( عتق بشرط ال)ال( ، (ٚ)العتق مطلقا أو عن ا٤بشَبي
يصّح البيع، خبلفا ٤با وىم فيو القونوي، ألنو ليس ُب معُب ما ورد بو ا٣برب، فهو كشرط 

: ال عن غّبه، (ٛ)الوالء لغّب ا٤بشَبي، فإنّو مبطل للعقد كما قد يومئ إليو قولو من زيادتو
٤بن أعتق، وقولو صلى اهلل عليو وسلم وإ٭با بطل ٤بخالفتو ما تقّرر ُب الشرع من أف الوالء 

 .(ٓٔ)٥بم الوالء( (ٜ)/ُب قصة بريرة: )واشَبطي -رضي اهلل عنها-لعائشة 
تفّرد بو فهو وْىٌم؛ ألنّو صلى اهلل عليو وسلم ال يأذف  (ٔٔ)أجيب عنو بأف ىشاما

                                 
 ُب األصل: )إف(. (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
 (.ٖٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 ادة من )ظ(.زي (ٗ)
 (.ٖٗٙ/ٜينظر: اجملموع ) (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٙ)
 (.ٖٖٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 (.ٕٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)
 /أ/ـ[.ٖٗٔهناية ] (ٜ)
 تقدـ ٚبرٯبو. (ٓٔ)
، ثقٌة فقيٌو، رّٗبا دّلس، شّي األسديّ أبو ا٤بنذر، ىشاـ بن عروة بن الزبّب بن العّواـ القر ىو:  (ٔٔ)

سنة ٟبس أو ست وأربعْب ومائة من  -رٞبو اهلل–ىػ( ومات ٔٙمن ا٣بامسة، ولد سنة )
(؛ تقريب ٖٖٕ/ٖٓ) (؛ هتذيب الكماؿٕٖٔ/ٚينظر: الطبقات الكربى البن سعد )ا٥بجرة. 

 (.ٖٚ٘التهذيب ص )
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على  فيما ال ٯبوز، ألنو قد أنكره وأخرب بعدـ جوازه بقولو: )ما باؿ أقواـ( إْب، ولئلٝباع
، وبأف الشرط ٓب يقع ُب العقد، وفيو نظر؛ ألف الكبلـ إ٭با ىو ُب (ٔ)أف الوالء ٤بن أعتق

/ب[ )واشَبطي ٥بم الوالء( يشمل اشَباطو ُب ٖٕ٘أف قولو صلى اهلل عليو وسلم ]
العقد، بل ىو الظاىر؛ ألنو ا٤بؤثر ال ُب صفة وقوع ا٤بأذوف فيو، وبأنو خاص بقصة 

٤بصلحة قطع عادهتم، كما خّص فسخ ا٢بج إٔب العمرة بالصحابة عائشة رضي اهلل عنها 
رضي اهلل عنهم، ٤بصلحة بياف جوازىا ُب أشهره، وبأف "٥بم" ٗبعُب عليهم، كما ُب قولو 

ژڭ ڭ ڭژ تعأب: 
، وفاتو من أصلو أف شرط عتق غّب ا٤ببيع مبطل وأف بيع (ٕ)

، وما ذكره ُب األؤب ىو ا٤بنقوؿ فبل (ٖ)إعتاؽ ذلك البعض صحيحبعض الرقيق بشرط 
عذر للمصنف ُب حذفها، إال أف ٯباب بأنو معلـو من قولو: ال عن غّبه با٤بساواة بل 
باألؤب، كما ال ٱبفى ما ذكره ُب الثانية من تفقهو وىو متّجو، وكأّف ا٤بصّنف حذفو ٤با 

ّد بأف ذلك ليس فيو، ومن ٍب ٤با حكاه عن ا٤بعْب من البطبلف، لكن ر  (ٗ))نقلو(
األذرعي عن حكاية بعضهم لو قاؿ: وىذا إف صّح فهو ُب غّب ا٤بتبعض، وُب غّب من 

وال مانع من السراية كرىنو، ومثل من لو باقية من ليس لو باقيو وىو لو باقية، أي 
دار ، ولو باعو رقيقا بشرط إعتاؽ بعضو فا٤بتجو الصحة بشرط تعيْب ا٤بق(٘)موسر

 .ا٤بشروط
، والتصريح هبذا من (ٙ))قبلو(/أ[ ٖٕٙأي للمشَبي ا٤بشروط عليو العتق ])ولو( 

)و( بالرقيق ا٤بشروط عتقو واكسابو، )وانتفاٌع( لؤلمة ا٤بشروط عتقها، )وطٌء(  (ٚ)زيادتو
قتبل مضمنا على قاتلو؛ ألنو ما داـ ٓب يعتقو باؽ على )قيمٌة إن قُِتل( قتلو  لو إذا قتل

، وال يكلف صرفها إٔب شراء رقيق ليعتقو، ولو جُب قبل إعتاقو لزمو فداؤه كأـ ملكو
                                 

 (.ٖٕٛ/ٜٔينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٔ)
  (.ٚ) :، اآليةاإلسراءسورة  (ٕ)
 (.ٕٙٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 ُب )ظ، ـ(: )نقل(. (ٗ)
 (.ٔٙ/ٖينظر: مغِب احملتاج ) (٘)
 (.ٖ٘ٛ/ٖ(، مغِب احملتاج )ٖٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 (.ٖٗ/ٕوي )ينظر: إخبلص النا (ٚ)
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بشرط العتق، ألف اإلعتاؽ مستحق عليو  (ٔ)/ألنو يفوت العتق ولو)ال بيٌع( الولد، 
ألهنا يفوت تعجيلو أو )وإجارٌة( فليس لو نقلو لغّبه، وكالبيع ا٥ببة والوقف و٫بوٮبا، 

تقبلؿ إف عتقو مؤجرا، )وىذا من زيادتو، وىو ما ُب ا٤بقصود من العتق، وىو االس
بأف يعتقو عن كفارة لزمتو؛ ألنو )تكفيٌر بو( ال )و( ، (ٕ)"اجملموع" عن الدارمي وأقره

مستحق العتق من جهة الشرط فبل يصرؼ إٔب غّبىا كما ال يعتق ا٤بنذور عن 
 .(ٖ)الكفارة

)تعأب  (٘)/لعتق وإف كاف حّقا هللإذا ٓب يعتقو؛ ألف امطالبُتو بعتقو(  (ٗ))ولبائعو(
 ُب الّثمن. (ٚ)ولذلك قد ]يتسامح[ (ٙ)إالّ أنو ثبت بشرطو، ولو غرض ]ُب ٙبصيلو[

قاؿ األذرعي: وٓب ال يقاؿ لآلحاد ا٤بطالبة بو حسبة ال سيما عند موت البائع أو 
  ، انتهى.(ٛ)جنونو

حة تعود للعبد وىو تعأب إال أف مصل (ٜ)وقد ٯباب بأف العتق وإف كاف حقا هلل(
 ٛبكنو ا٤بطالبة.

/ب[ إف كاف صغّبا أو ٦بنونا أو جاىبًل احتمل ما قالو األذرعي، ٍب ٖٕٙ]نعم، 
ا٤بشَبي على )ويْجَبر( رأيت شيخنا اعتمد ما ٕبثو األذرعي على إطبلقو وفيو وقفة، 

ألف ( )وإن أْولدىاتعأب، وٯبرب أيًضا  (ٓٔ)العتق وإف أسقطو؛ البائع ألنو حّق ]هلل[
                                 

 /ب/ظ[.٘ٛٔهناية ] (ٔ)
 (.ٖٙٙ/ٜينظر: اجملموع ) (ٕ)
 (.ٖٗٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖ٘/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٖ)
 من قولو : )وىذا من زيادتو...ولبائعو( بياض ُب )ـ(. (ٗ)
 /ب/ـ[.ٖٗٔهناية ] (٘)
 ُب األصل: )وٙبصيلو(. (ٙ)
 ُب األصل و)ـ(: )يسامح(. (ٚ)
 (.ٖٗٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٗ/٤ٕبطالب )ينظر: أسُب ا (ٛ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٜ)
 ُب األصل: )اهلل(. (ٓٔ)
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سبب الستحقاقو بعد ا٤بوت، فإف أصر على االمتناع  (ٔ)اإليبلد ليس عتقا، وإ٭با ]ىو[
، كما يطلق على (ٕ)عتق عليو القاضي، كما قالو القاضي وا٤بتوٕب وقّواه ُب "اجملموع"

ولو مات الرقيق قبل عتقو ٓب يكن للبائع سوى الثمن وال خيار لو، أو ا٤بشَبي  ا٤بؤب
ثو يقـو مقامو، وعلم من كبلمو أنو ال يلزمو اإلعتاؽ فورًا، وإ٭با يلزمو إذا فالقياس أف وار 

طلبو منو ا٢باكم أو البائع أو ظن فواتو، ولو كانت األمة ا٤بشروط عتقها حامبًل فولدت 
 .(ٗ)، النقطاع التبعية ]بالوالدة[(ٖ)ٍب أعتقها ٓب يعتق الولد كما ُب "اجملموع"

فيو ويكتفى بوجود ما يطلق عليو ا٠بو ( )بشرط وصف يقصدصّح بيع )و( 
فيما إذا باع أمة أو دابة )كحامل ولبون( عرفا، وثبت ا٣بيار فورا بفوتو كما يأٌب، 

بشرط أهنا حامل، أو ٫بو شاة بشرط أهنا لبوف، وكبيع عبد بشرط أنو كاتب أو خباز 
ؼ /أ[ إذ األوصاٖٕٚو٫بو ذلك، ألف ذلك من مصاّب العقد ا٤بتعلقة بالثمن ]

ا٤بقصودة ٚبتلف هبا القيمة، وألنو ال يتعلق بأشياء ما تتجدد بل ىو التزاـ صفة بأجرة 
، فإف شرط أهنا ٙبلب أو أنو يكتب (٘)فبل يؤدي إٔب ا٤بنازعة، وإ٭با يصّح ذلك إف أطلق

 .(ٙ)أو ٱببز كل يـو كذا ٓب يصحّ 
ا يأٌب ُب وٰبتمل صحة ما يعلم بالعادة قدرتو عليو قطعا، ككتابة سطر أخذا ٩ب

اإلجارة، لكن سيأٌب ٍب ما يعلم منو البطبلف مطلقا، ويوّجو بأف قدرتو على كتابة سطر  
كل يـو ليست موجودة حاؿ العقد، الحتماؿ عروض ما ٲبنعها فيتعذر الوفاء بالشرط، 
ولو شرط كونو كاتبا فهل ٯبب تعيْب كوف تلك الكتابة عربية أو غّبىا أو ال؟ وعلى 

على الكتابة العربية أو يكتفى بكونو ٧بسن الكتابة بأي قلم كاف، أو  الثا٘ب فهل ٰبمل
 ؟(ٚ)ٰبمل على ا٤بتعارؼ ُب ٧بل العقد
                                 

 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
(ٕ) (ٜ/ٖٙ٘.) 
(ٖ) (ٜ/ٖٙٙ.) 
 ُب األصل: )الوالية(، ولعل ا٤بثبت أنسب. (ٗ)
 (.ٖٖٗ/ٕتاج )(، مغِب احملٖ٘/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٛٓ/ٛينظر: فتح العزيز ) (٘)
 (.٘ٗ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕٜ/ٕٔ(، اجملموع )ٕٛٓ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٓٙٗ/ٖينظر: حاشية الشرباملسي ) (ٚ)
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للنظر ُب ذلك ٦باؿ، وال يبعد االكتفاء باإلطبلؽ، وبكونو ٰبسن الكتابة بأي 
 (ٔ)قلم كاف، ما ٓب تكن األغراض ُب ٧بل العقد ٨بتلفة باختبلؼ األقبلـ )فيجب(

 .(ٕ)التعيْب
( وصف ال يقصد كزنا وسرقة، فإنو وإف صّح البيع مع شرطو بيقصد)وخرج )

بيع كل من ا٢بامل وٞبلها ومن )وبطل( فوتو، بمّر، لكنو ال خيار  (ٖ)أيضا كما علم ٩با(
أو  (ٗ)/ب[ مع ٞبلها، ]أو وٞبلها[ٖٕٚأي ا٢بامل ])إن بيعا معاً( اللبوف ولبنها 

إف ذكر التابع يصّّبه  (ٙ)ن فرؽ؛ ألف )العلة(خبلفًا ٤ب (٘)ٕبملها كما ُب "اجملموع"
ُب اإلقرار، وُب مسألة  (ٚ)/مقصوًدا، وىذا ال ٱبتلف فيو ا٢باؿ بْب الواو والباء، وكبلمهم

س اآلتية داؿ على ذلك أيضاً، أو اللبوف مع لبنها أو ولبنها أو بلبنها و٫بوٮبا، األُ 
بيعها بشرط ذلك؛ ألنو جعلو وصفا ا٢بمل اجملهوؿ مبيعا مع ا٤بعلـو ٖببلؼ  (ٛ))١بعل(

ا١بدار بُِأس و، أو  وأ، وٖببلؼ بيع ا١ببة ٕبشوىا أو وحشوىا أو مع حشوىا، (ٜ)تابعاً 
ُب مسّمى ا١بدار،  (ٓٔ)/وأّسو أو مع أّسو؛ لدخوؿ ا٢بشو ُب مسّمى ا١بّبة، واألسّ 

وؼ ٖببلؼ ٫بو ا٢بمل وإف كاف تابًعا، وقو٥بم: ا٢بمل يعرؼ، أي يعطى حكم ا٤بعر 
 .(ٔٔ)فيقابل بقسط من الثمن

                                 
 ُب )ـ(: )ُب(. (ٔ)
 (.ٓٙٗ/ٖينظر: حاشية الشرباملسي ) (ٕ)
 ما بْب القوسْب ساقط من )ـ(. (ٖ)
 ُب األصل: )أو ٞبلها(. (ٗ)
(٘) (ٜ/ٖٕٖ.) 
 العلقة(، وىو خطأ.ُب )ـ(: ) (ٙ)
 /أ/ـ[.ٖ٘ٔهناية ] (ٚ)
 ُب )ـ(: )١بعلو(. (ٛ)
 (.ٖٚٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٙ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٜ)
 /أ/ظ[.ٙٛٔهناية ] (ٓٔ)
 (.ٖٚٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٙ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٕٖ/ٜينظر: اجملموع ) (ٔٔ)
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وصفتو،  (ٔ)( يرجع )للموصوؼ(بيعاوقوؿ الشارح: األؤب أف يكوف الضمّب ُب )
لتصّب الّصور كلها مستفادة من منطوقو فيو تعّسف، وقد يرد عليو حينئذ بيع ٫بو ا١ببة 

( ٫بو ا٢بمل أو اللنب، كأف قاؿ: بعتك أو استُثنيٕبشوىا، فاألحسن ما قدمتو، )
ل دوف ٞبلها، ألنو ال ٯبوز إفراده بالعقد، فبل ٯبوز استثناؤه كأعضاء ا٢بيواف، أو ا٢بام

يفارؽ صحة بيع الشجرة دوف ٜبرىا بتيّقن وجود الثمرة والعلم بصفاهتا، ٖببلؼ ٫بو 
كما ُب بيع ا٢بامل ِٕبُر  من ا٤بغرور )شرعا( /أ[ ٖٕٛ] (ٕ)كاف ]استثناؤه[)ولو( ا٢بمل 

غّب مالك األـ وإف كاف للمشَبي؛ ألف ا٢بمل فيهما ال يدخل ُب ٕبريّتها، أو برقيق ل
الدار ا٤بؤجرة؛ فإنو صحيح مع أف  (ٗ)، فكأنو استثُب واستشكل بصحة )بيع((ٖ)البيع

 .(٘)ا٤بنفعة ال تدخل، فكأنو استثناىا
ز إفرادىا بالعقد امن ا٤بنفعة، بدليل جو  (ٙ)وأجيب بأف ا٢بمل أشّد ]اّتصاال[

 .(ٚ)ستثناؤىا شرًعا دونوٖببلفو، فصّح ا
، وا٤ببيع أمر حس ّي، واستثناء  (ٛ)وٯباب ]أيًضا[ بأّف ا٤بنفعة أمر اعتبارّي معلـو

االعتبارّي من ا٢بّسّي ال يورثو جهالة ال سيما إف كاف معلوًما، ٖببلؼ ا٢بمل فإنو شيء 
 ا٢بس ّي اجملهوؿ من حّسّي مشتمل عليو حًسا يصّب (ٜ)حسي ٦بهوؿ، ]واستثناء[

  .(ٓٔ)ا٤بستثُب منو ٦بهواًل 
منفعتها شهرا أو سنة؛  لك، وإ٭با ٓب يصّح بيع دار استثُبٍب رأيت الشارح فّرؽ بذ

                                 
 ُب )ـ(: )إٔب ا٤بوصوؼ(. (ٔ)
 وا٤بثبت أنسب. ُب األصل: )استيفاؤه(، (ٕ)
 (.ٔٛٔ/ٜينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٖ)
 مكرر ُب )ظ(. (ٗ)
 (.ٖ٘/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 ُب األصل و)ـ(: )إيصاال(. (ٙ)
 (.ٖ٘/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٛ)
 ُب األصل: )واستثُب(. (ٜ)
 (.ٖٚٛ/ٕينظر: مغِب احملتاج ) (ٓٔ)
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ألنو شرط يناُب مقتضى العقد، فالبطبلف ٤بعُب آخر غّب ما ٫بن فيو، واألوجو أنو لو باع 
تصريح ا٤بستأجرة، وشرط استثناء تلك ا٤بنفعة ا٤بأجورة صّح؛ خبلفًا للزركشي؛ ألنو 

، وكوهنا تعود للمشَبي إذا انفسخت اإلجارة على ما مّر، فيو )أمر (ٔ)ٗبقتضى العقد
آخر قد يوجد وقد ال يوجد فبل نظر إليو، وقيل: يصّح بيع ا٢بامل بنحو حّر واإلشارة 

، وكذا ما أفادتو عبارتو من البطبلف فيما إذا كاف (ٕ)( من زيادتولو/ب[ بػػػػػػػ)ٖٕٛإليو ]
، ويتصّور باإليصاء بلنب (ٖ)رقيقا لغّب مالكها، وفيما إذا كاف اللنب مستثُب شرًعاا٤بستثُب 

يبعها واللنب ُب ضرعها، وىذا وإف ٓب يتعرضوا لو لكن لو  (٘)فبل ]يصّح[ (ٗ)شاة إلنساف(
، وال ينافيو قو٥بم: يصّح بيع ا٤بوصى (ٙ)وجو، وىو القياس على ا٢بمل ]فيما مّر[

ٗبلك غّب البالغ ما إذا   : ال يصح بيع ا٢بامل(ٚ)/قرينة قو٥بم ىنابنتاجها؛ ألف مرادىم ب
 .بلكانت حاي

دفع توىم إف تعلق ا٤بوصى لو ٗبا ستحملو يكوف مانعا  (ٛ)وفائدة التصريح ]بو[
من صحة بيعها، وأنو كبيع الشاة إال ما سيحدث من نتاجها، والفرؽ أنو يغتفر ُب غّب 

فر ُب استثنائو لفظاً؛ ألف األوؿ ال يورث جهالة ٖببلؼ ا٤بوجود ا٤بستثُب شرًعا ما ٓب يغت
أي بشراء فاسد لفقد شرط أو لشرط )بفاسد( ولو بإذف البائع )ومقبوض( ، (ٜ)الثا٘ب

ٔبامع أف كبل  استيبلء على ماؿ الغّب بغّب حّق، وأف كبل  من )كمغصوب( فاسد 
د تلفو ٗبثلو على ا٤بعتمد، ا٤بشَبي والغاصب ٨باطب بالّرّد كّل وقت، فيضمن ا٤بثلّي عن

وا٤بتقّوـ بأقصى قيمة من القبض إٔب التلف، وعليو أرش نقصو للتعييب، وأجرة مثلو 
                                 

 (.ٕٛٔا ص)ينظر: خبايا الزواي (ٔ)
 (.ٗٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٕ)
 (.ٗٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٖ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
 ُب األصل: )قيما(. (ٙ)
 /ب/ـ[.ٖ٘ٔهناية ] (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٛ)
 (.ٖٛٛ/ٕينظر: مغِب احملتاج ) (ٜ)
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للمنفعة وإف ٓب يستوفها ٤بدة إف مضت مدة ٤بثلها أجرة، وإف كاف البائع عا٤با بالفساد  
اج، /أ[ إطبلقهم، وضماف زوائده ا٤بتصلة وا٤بنفصلة كتعلم حرفة ونتٜٖٕكما اقتضاه ]

، وإف جاز (ٔ)ورده ٤بالكو مؤنة رده وليس لو حبسو السَبداد الثمن مطلقا على ا٤بعتمد
وكاف الفرؽ أنو ىنا سلم الثمن باختياره ٖببلفو  ،للغاصب ا٢ببس ليسَبد قيمة ا٢بيلولة

ٍَب ، وال يتقدـ بو على الغرماء، وال يرجع ٗبا أنفقو عليو وإف جهل الفساد خبلفا ٤بن وىم 
 .نو شرع ُب العقد على أف يضمن ذلكفيو، أل

)لكن فيما يأٌب فيو، و  (ٖ)ا٤بَبتبة على يده كا٤بَبتبة على يد الغاصب (ٕ)/واأليدي
إف جهل الواطئ وا٤بوطوءة فساد البيع أو )شبهٌة( لؤلمة الٍب اشَباىا شراًء فاسًدا وطُؤه( 

و الواطئ أو ا٤بوطوءة ػػػ)ال إن علمـــ(٩با يقصد كخمر،  (ٗ)علماه أو أحدٮبا ]والثمن[
  )نحو دم(أي وا٢باؿ أف الثمن )والثمن( ، (٘)خبلفا ٤با يقتضيو عبارتو، وىذا من زيادتو

كَميتٍة وحبٍب بُػر  ٩با ال يقصد أصبل ألنو ال يفيد ا٤بلك عند أحد من العلماء فبل يكوف 
مع ا٤بهر  أصلو، فيجب ا٢بد على العآب منهما (ٙ)وطأ شبهة، خبلفا ٤با اقتضاه ]إطبلؽ[

إف جهلت، ٖببلفو ُب األوؿ؛ ألنو ال حّد ويثبت النسب، وٯبب ا٤بهر الختبلؼ 
العلماء ُب حصوؿ ا٤بلك ُب الشراء بنحو ٟبر أو مع شرط مفسد، فهو كالوطء ُب 

/ب[ وُب ا٣بلع والكتابة با٣بمر؛ )ألف ٜٖٕنكاح ببل وٕب، وأ٢بقت ا٤بيتة ىنا بالدـ ]
، وىنا إٔب ما (ٛ()ٚ)صود وىي مقصودة ]إلطعاـ ا١بوارح[ا٤بلحظ ٍب ورود العقد على مق

مثبل، وىي ال تفيده عنده، وحيث وجب ا٤بهر فإف كانت  (ٜ)يفيد ا٤بلك عند ا٢بنفي
                                 

 (.ٕٕٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 /ب/ظ[.ٙٛٔهناية ] (ٕ)
 (.ٖٔٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘ٗ/ٕ(، إخبلص الناوي )ٕٖٗ/ٔٔينظر: فتح العزيز ) (ٖ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٗ)
 (.ٙٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٙ)
 فتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعقو  (ٚ)
 (.ٖٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
 (.ٖ٘ٓ/٘ينظر: بدائع الصنائع ) (ٜ)
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بكرا وجب مهر بكر ا٤بتمتع هبا، وقياًسا على النكاح الفاسد ٔبامع التوصل إٔب الوطء 
فبل يقاؿ: أرش البكارة  ،فاففهما سبباف ٨بتل (ٔ)بعقد فاسد، وأرش البكارة إلتبلفها(
ٖببلفو ُب النكاح الفاسد، ألف فاسد كل عقد   (ٕ)/ضمن مرتْب، مرّة باألرش ومرّة با٤بهر

كصحيحو ُب الضماف وعدمو، وأرش البكارة مضموف ُب صحيح البيع دوف صحيح 
النكاح، بدليل أف ا٤بشَبي شراء صحيًحا لو أزا٥با بوطء أو غّبه، ٍب اطلع على عيب 

ُب نكاح صحيح ٍب طلق فبل شيء  إف غـر أرشها، ولو أزا٥با بأصبعو إال (ٖ) ضمن()ٓب ي
، وال يناُب ما ذكره ما قالوه فيما لو اشَبى بكرا مغصوبة ووطأىا جاىبل من أنو (ٗ)عليو

لزمو مع أرش البكارة مهر ثّيب، لوجود العقد ا٤بختلف ُب حصوؿ ا٤بلك بو ىنا كما ُب ي
ُب الضماف وعدمو كما مّر ٖببلفو ُب ا٤بغصوبة  ه حكم صحيحولنكاح الفاسد، فأعطيناا

وإف اشَبيت وإذا أحبلها ضمن ما ٰبدث من إحبا٥با، حٌب لو ماتت بالطلق بعد 
/أ[ لزمو قيمتها، وال تصّب أـ ولد وإف ملكها بعد، وعليو قيمة ٕٓٗعودىا لبائعها ]

 .(٘)مالكوعلى  ٢بقو يـو الوالدة إف خرج حيا لتفويتو رقو الولد حيث
هبا  (ٚ)فبل يغرمها لو، ألنو لو غرمها )رجع( (ٙ)إف علم بالفساد فهو ]غار[نعم، 

عليو لكونو غارا، وال يرجع بالقيمة الٍب غرمها ٖببلؼ ما لو اشَبى أمة واستولدىا ٍب 
خرجت مستحقة، فإنو يرجع بقيمة الولد على البائع كما ذكره ا٤بصنف ُب الغصب؛ 

للمالك األقل  (ٛ)ٔبنايٍة فالغرّة على عاقلة ا١با٘ب للمشَبي، ]وعليو[ ألنو غرّه، وإذا مات
من قيمتو يـو الوالدة ومن الغرة، وللمالك مطالبة من شاء من ا١با٘ب وا٤بشَبي كذا ذكره 

                                 
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٔ)
 /أ/ـ[.ٖٙٔهناية ] (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )ٓب يرد(. (ٖ)
 (.ٖٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 (.ٖٚ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 ُب )ـ(: )عار(. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )لرجع(. (ٚ)
 ُب األصل: )عليو(. (ٛ)
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ال يرجع،  (ٕ)، وذكرا ُب ولد ا٤بشَبي من الغاصب إذا خرج حي ا )فإنو((ٔ)الشيخاف ىنا
 عشر قيمة األـ، وال يناُب ٤با يأٌب أواخر الغصب. (ٖ)مالك[وفيما إذا خرج ميًتا ]أّف لل

تو أو افيها فلو أخذ نب (ٗ)[إذا استحقت أرض اشَباىا وَعَمر ]أو غرسفروع: 
وعاً، وال رجوع للمشَبي ٗبا أنفقو، فلو كاف ، وعلى البائع ما بْب قيمتو منشأ ومقلغراسو
بطْب أو جبس فللمستحق تكليفو نزعو، ٍب يرجع ا٤بشَبي بنقصو على  (ٙ)[(٘)]زّوؽ

، وكذا ُب اإلجارة (ٚ)البائع، ولو أراد البائع القلع ٓب ٲبكن إف علم فساد البيع ولو األجرة
 القلع ولو األجرة قالو /ب[ ا٤بالك فيهما إٔبٕٓٗالفاسدة والشركة الفاسدة إلٯباب ]

 .(ٛ)ابن الصبلح
من فتاوى البغوي: إف جهل الفساد فكالعارية، وأطلق ُب موضع  (ٜ)وُب )فروع(

. انتهى. وىو كما قاؿ، (ٓٔ)آخر أنو يقلع ٦بانا علم أو جهل قاؿ جامعها )وىو األمثل
 (ٔٔ)]أف[وفيها أيضا فيمن اشَبى أرضا وعمرىا وأدى خراجها أو قنا وأنفقو، ٍب استحق 

ألنو دخل ُب العقد على أنو  والنفقة؛ (ٖٔ)/يرجع هبا كا٣براج (ٕٔ)عليو أجرة ا٤بثل )ال(

                                 
 (.ٖٚ/ٖ(، روضة الطالبْب )ٖٕٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )أنو(. (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٗ)
(، ا٤بعجم الوسيط ٘ٗٗ/ٔلغة ): التزيْب والتحسْب والتمويو. ينظر: ٦بمل الالتزويق (٘)

(ٔ/ٗٓٚ.) 
 ُب األصل: )روؼ(. (ٙ)
 (.ٔٚٔ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 (.ٜٔٙ/ٕينظر: فتاوى ابن الصبلح ) (ٛ)
 ُب )ظ، ـ(: )موضع(. (ٜ)
 (.ٙٓٙ/ٕينظر: فتاوى ابن الصبلح ) (ٓٔ)
 زيادة من )ظ، ـ(. (ٔٔ)
 ُب األصل: )وألنو(. (ٕٔ)
 . /أ/ظ[ٚٛٔهناية ]( ٖٔ)
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٣بيار اجمللس أو الشرط )قبل لزوم( منهما )ما ُشِرط( أي العقد )ولحقو( يضمنها، 
أو ألحدٮبا، فيصّب كأف العقد وقع على تلك الكيفية، فإف كاف صحيحا  (ٔ)٥بما(

)حتى زيادة ثمن يعترب  (ٕ)وا٤براد أف كل ما ذكر ُب زمن )ا٣بيار(اعترب، أو فاسدا فسد، 
، وحط بعضها وإحداث أجل أو خيار أو شرط فاسد أو (ٖ)/ولو ُب السلمومثَمن( 

، وقيس ٖبيار اجمللس خيار الشرط ٔبامع عدـ (ٗ)صحيح، ألف ٦بلس العقد كنفس العقد
انتقل إليو ا٣بيار بإرث أو غّبه،  االستقرار، وظاىر كبلمو جواز ذلك للعاقد وا٤بوكل ومن

وبو صرّح ابن الصباغ ُب الوارث بالنسبة لزيادة الثمن، وقيس بو غّبه وال ينافيو كوف 
أحكاـ العقد متعلقة بالوكيل ال با٤بوكل، ألف ىذا أمر زائد عليو ال أنو من أحكامو، أما 

 .(ٙ)بالعقد شيء من ذلك (٘)/ا[ )يلحق(ٕٔٗبعد اللزـو فبل ]
على الشروط ا٤بفسدة لرجوع النهي ُب بعضها وقيس بو باقيها  ا أهنى الكبلـوَلمّ 

حبل ا٢ببلة و٫بوه كما مّر مع اإلشارة  (ٚ)إٔب ذات العقد، وعلم من ذلك بطبلف )بيع(
لرجوع  (ٜ)يبطل فيها ]البيع[ (ٛ)إٔب أنو معلـو من قولو مرئي ]أخذ منو ا٤بناىي الٍب[

 مقَبف بو فقاؿ: (ٓٔ))أخذ ُب ا٤بناىي الٍب ال(النهي إٔب معُب خارج عن العقد 
، وقدمو ليعّم ٝبيع (ٔٔ)أي مع علم التحرٙب والتقييد بو من زيادتوبعلم(  وحرم)

بأف ٲبسك ما اشَباه من القوت، ومنو ٫بو التمر )احتكاُر قوٍت( ا٤بسائل اآلتية، 
                                 

 بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. ما (ٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )ا١بواز(. يراجع (ٕ)
  .[ب/ـ/ٖٙٔ( هناية ]ٖ)

 (.ٖٙٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٕٗٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 ُب )ظ(: )يلتحق(. (٘)
 (.ٖٙٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٙ)
 ُب )ظ(: )منع(، وىو ٙبريف. (ٚ)
 ( )ـ(.ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
 ما بْب القوسْب مقّدـ ُب )ظ(. (ٓٔ)
 (.ٚٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٔٔ)
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لفطرة ُب وقت غبلء، والظاىر أف ا٤بدار فيو والزبيب، ويؤخذ منو ضبطو ٗبا ٯبزئ ُب ا
على العرؼ، ليبيعو بأكثر ٩با اشَباه بو عند اشتداد حاجة أىل بلده أو غّبىم إليو، وإف 

، وذلك (ٕ)كما يقتضيو كبلمهم، خبلفا ٤با يوٮبو كبلـ اإلسعاد  (ٔ)ٓب يشَبه بقصد ذلك
 (ٖ)(()ال ٰبتكر إال خاطئللتضيق على الناس؛ و٤با صّح من قولو صلى اهلل عليو وسلم )

 آٍب. (ٗ)]أي[
، و ))من احتكر (٘)((وورد من طريق ضعيف: ))ا١بالب مرزوؽ، واحملتكر ملعوف

 .(ٙ)((الطعاـ أربعْب ليلة برئ من اهلل، وبرئ اهلل منو
إف خيف ُب السنة الثانية جائحة تصيب الزرع فلو إمساؾ الثانية أيًضا، نعم، 

، وظاىره أنو ال فرؽ بْب (ٚ)/ب[ الفاضل، ذكره الشيخاف عن القاضئٕٗويبيع ]
ساكو حينئذ فيو مصلحة للناس بأف إم (ٛ)إمساكو بقصد بيعو بأكثر أو ال، وقد )يؤخذ(

 لوجداهنم لو لو وقعت ا٢باجة.
أما احتكار غّب القوت من األطعمة وغّبىا وإف احتيج إليها أو إمساؾ غّب ما 

                                 
 ]سواء اشَباه بقصد ذلك أو ال يقصد شيًئا[ُب )ظ( زيادة:  (ٔ)
 (.ٖٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٔ٘/ٖينظر: ا٤بهّذب ) (ٕ)
( ٕٕٛٔ/ٖب ا٤بساقاة، باب ٙبرٙب االحتكار ُب األقوات )أخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتا (ٖ)

 (.٘ٓٙٔبرقم )
 ُب األصل و )ـ(: )إال(. (ٗ)
(، والدارمي ُب ٖٕ٘ٔ( برقم )ٕٛٚ/ٕ) باب ا٢بكرة وا١بلبأخرجو ابن ماجو ُب سننو، ُب  (٘)

(، ٗٚٚٔ( برقم )ٖٔ/ٖ(، والفاكهي ُب أخبار مكة )ٕٙٛ٘( برقم )ٚ٘ٙٔ/ٖسننو )
 (.ٔ٘ٔٔٔ( برقم )ٓ٘/ٙسنن الكربى )والنسائي ُب ال

 (.ٕ٘ٚ/ٔ(، ضعيف الَبغيب والَبىيب )٘ٓ٘/ٙوينظر ُب الكبلـ عليو: البدر ا٤بنّب )     
( برقم ٕٖٓ/ٗ(، وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٜٚٛٗ( برقم )ٔٛٗ/ٛأخرجو أٞبد ُب مسنده ) (ٙ)

 (.ٕ٘ٙٔ( برقم )ٗٔ/ٕ(، وا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ )ٜٖٕٙٓ)
(، ضعيف الَبغيب ٖٓ/ٕ(، التلخيص ا٢ببّب )ٙٓ٘/ٙلكبلـ عليو: البدر ا٤بنّب )وينظر ُب ا    

 (.ٕ٘ٚ/ٔوالَبىيب )
 (.ٚٗ/ٖٔ(، اجملموع )ٕٙٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٚ)
 ُب )ظ(: )يوجو(. (ٛ)
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ُب وقت الغبلء  (ٔ)اشَباه كَغّلة ضيعتو، أو ما اشَباه ُب وقت الرخص، )أو ما اشَباه(
، (ٕ)بأكثر وىو جاىل بالنهي فبل ٰبـرلنفسو وعيالو، أو ليبيعو ٗبثل ما اشَباه أو أقل، أو 

سنة، لكن األؤب  (ٖ)واألوجو أنو ال يكره إمساؾ ما فضل عن كفايتو وكفاية ]مؤنة[
فيها  (ٙ)إمساكو، وبلد )الشراء( (٘)، ولو اشَباه ُب بلد ليبيعو بأخرى بأكثر ]بعد[(ٗ)بيعو

اعتبارا ٕباؿ رخص وقتو، وبلد األخرى فيها غبلء ُب ذلك الوقت، فهل ىو احتكار 
وقت الغبلء بالنسبة إليهم ليبيعو  (ٚ)البلد األخرى، وقد صدؽ عليو أنو اشَباه )ُب(

 ؟(ٛ)بأكثر، أو غّب احتكار اعتبارا ببلد الشراء
)صدُّ جالِب حـر مع علم التحرٙب أيضاً )و( كل ٧بتمل، وال يبعد ترجيح األوؿ، 

إليو )الحاجة( عمـو )في( عولو أي مثل القوت، وىو من إضافة ا٤بصدر ٤بف( (ٜ)/مثلو
٤بن جلب ما يعّم حاجة أىل بلد إٔب -بأف يقوؿ إنساف ابتداء )عن تعجيل بيع( 

 (ٕٔ))لغلبة( (ٔٔ)سعة ُب ]البلد[ (ٓٔ)/أ[ وإف ٓب يظهر )معو(ٕٕٗجنسو ولو غّب قوت ]
: اتركو عندي أو -أو لعمـو وجوده ورخص السعر أو لكرب البلد، خبلفا ٤با ذكره الشارح

دؾ، ألبيعو لك على التدريج بأغلى، وكاألغلى على األوجو ما لو كاف يريد بيعو عن

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٕٜٖ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 النسختْب. )٩بونو( ولعل ا٤بثبت أنسب.كذا ُب   (ٖ)
 (.ٕٜٖ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٚٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
 ُب )ظ(: )ا٤بشَبي(. (ٙ)
 ساقط من )ظ(. (ٚ)
 (.ٖٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
  .[/ـ/أٖٚٔ( هناية ]ٜ)

 ُب )ظ(: )بيعو(. (ٓٔ)
 وفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(.ما بْب ا٤بعق (ٔٔ)
 ُب )ظ(: )لقلتو(. (ٕٔ)
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، وإف كانت قيمتو مساوية لقيمة الفضة (ٔ)بنوع أرفع كالذىب، وال يتأّتى إال بالتدريج
َبَدِوي ا وصاده حضري ا أو ال،   (ٗ))ا١بالب( (ٖ)/، وال فرؽ بْب أف يكوف(ٕ)ُب تلك ]البلد[

جرى على ( ٚ)، وورد النهي ُب ا٢باضر )والبادي((ٙ)دوف عبارة أصلو (٘)وكما أفادتو عبارت
)ال يبع(، وُب رواية  من قولو صلى اهلل عليو وسلم:  (ٜ)، وىو ]ما صّح[(ٛ)الغالب
)حاضر لباد، دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضهم ا٤براد بو النهّي  (ٔٔ)بلفظ ]خرٍب[ (ٓٔ))يبيع(

، وا٤بعُب فيو التضييق على الناس، وٱبتص التحرٙب بالصاد، كما ُب (ٕٔ)(من بعض
أيضا،  (ٖٔ)"الروضة" عن القفاؿ وأقّره، وقياسو اختصاص التحرٙب فيما يأٌب )با٤بنفي(

، ويلعب الشافعّي بالشطرنج (ٗٔ)وىو مشكل ٗبا لو تبايع من ال ٝبعة عليو مع من تلزمو
  .(٘ٔ)مع ا٢بنفيّ 

                                 
 (.ٗٙٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٚٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٕ)
 /ب/ظ[.ٚٛٔهناية ] (ٖ)
 ُب )ظ(: )ا٢بالب(، وىو ٙبريف. (ٗ)
 (.ٚٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
 (.ٕٛٙاوي الصغّب ص)ينظر: ا٢ب (ٙ)
 ُب )ظ(: )والباذي(، وىو ٙبريف. (ٚ)
 (.ٖٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٜ)
باب ىل يبيع حاضر لباد بغّب أخرجو بلفظ ا٣برب البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع،  (ٓٔ)

( وُب كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة ٕٛ٘ٔ( برقم )ٕٚ/ٖ) أجر، وىل يعينو أو ينصحو
 رضي اهلل عنهما.-( من حديث ابن عباس ٕٕٗٚ( برقم )ٕٜ/ٖ)

 ما بْب ا٤بعقوفتْب زيادة من نسخة )ظ( )ح( )ـ(. (ٔٔ)
( ٚ٘ٔٔ/ٖأخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب ٙبرٙب بيع ا٢باضر للبادي ) (ٕٔ)

 .( من حديث جابر رضي اهلل عنوٕٕ٘ٔبرقم )
 ُب )ظ(: )ا٤بتلقي(. (ٖٔ)
 (.ٖٚٗ/ٕينظر: حاشية العبادي ) (ٗٔ)
( قولو: "...وا١بواب عنو أّف األقرب ا٢برمة، كما لو ٖ٘ٚ/ٖجاء ُب حاشية الشرباملسي ) (٘ٔ)
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وقد ٯباب بأف غرض الربح ىنا للجالب مع عدـ مانع منو رفع اإلٍب منو، وبأف 
ىنا النقضائها بانقضاء كبلـ الصاد؛ إذ ٰبـر عليو  (ٔ)اإلعانة على ا٤بعصية غّب ]٧بّققة[

/ب[ وىل يلحق بو ا٤بتلقي ُب ذلك ٧بل ٕٕٗ، ](ٕ)وإف ٓب ٯببو كما ىو ظاىر ذلك
نظر، واإل٢باؽ غّب بعيد ٖببلفها ٍب؛ إذ ال ٲبكن أف يتأتى األمن اجتماع االثنْب، أما لو 
التمس ا١بالب منو تركو عنده ليبيعو لو بالتدريج، أو ٓب تعّم ا٢باجة إليو، كأف ٓب ٰبتج 

وقصد ا١بالب بيعو بالتدريج، فسألو اآلخر أف يفوضو إليو،  إليو إال نادرا أو عمت
، أو قصد بيعو بسعر يومو فقاؿ لو: اتركو (ٖ)واالحَباز عن ىذا وما قبلو من زيادتو

، (ٗ)عندي ألبيعو كذلك، أو كاف الصاد غّب عآب بالنهي، فبل ٰبـر ألنو ٓب يضر )الناس(
رار بو، وزاد الدارمي قيدا آخر وىو أف وال سبيل إٔب منع ا٤بالك منو ٤با فيو من اإلض

يكوف ا١بالب غّب قادـ لوطنو، وعنو احَباز ا٤بنهاج بقولو: غريب، لكن قاؿ بعض 
شرّاحو: ال مفهـو لو، فإما أف يكوف ال يرتضي قوؿ الدارمي وٓب يطلع عليو، )واألقرب: 

 .(ٙ)؛ فإف العلة السابقة تقتضي أنو ال فرؽ(٘)األوؿ(
ما ُب اإلسعاد ٩با ٱبالف ذلك فشيخنا اعتمدا أنو ال فرؽ ٍب رأيت الشارح و 

ة من االدخار وغّبه، وجب عليو نصحو  ظ، ولو استشاره ا١بالب فيما فيو ح(ٚ)ضعيف
 كما رّجحو األذرعي.

،  (ٜ)/(ٛ)ولو قدـ إنساف يريد الشراء فتعرض لو ]آخر[ ليشَبي لو رخيصا ٓب ٰبـر

                                 
لعب الشافعي مع ا٢بنفي الشطرنج؛ حيث قيل: ٰبـر على الشافعي؛ إلعانتو ا٢بنفّي على 

 معصية ُب اعتقاده...".
 : )٨بففة(.ُب األصل و)ـ( (ٔ)
 (.ٖٚٗ/ٕينظر: حاشية العبادي ) (ٕ)
 (.ٚٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٖ)
 ُب )ظ(: )بالناس(. (ٗ)
 ُب )ظ(: )واألوؿ األغر األوؿ(. (٘)
 (.ٖٓٔ/ٗ(، ٙبفة احملتاج )ٜٛينظر: منهاج الطالبْب ص) (ٙ)
 (.ٖٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٛ)
 /ب/ـ[.ٖٚٔهناية ] (ٜ)
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  (ٕ)، لكن جـز ابن يونس(ٔ)ىو ا٤بّتجو/أ[ و ٖٕٗعلى أحد احتمالْب البن الرفعة ]
 .(ٖ)كالبخاري ُب "صحيحو" با٤بنع منو

وقاؿ األذرعّي: وينبغي ا١بـز بو وعلى األوؿ، فالفرؽ بينو وبْب البيع أف اإلضرار ٍب 
، والشراء إ٭با ىو بالنقد غالبا، وكونو (ٗ)أقوى، من حيث أف ذاؾ فيما تعّم ا٢باجة إليو

أي )اشتراء متاعو( حـر مع علم التحرٙب أيضا )و( نادر،  إليو (٘)٩با تعم ]ا٢باجة[
ا١بالب، إف ٓب تعّم ا٢باجة لذلك ا٤بتاع، وال كاف ا١بالب قريبا خبلفا ٤با تقتضيو عبارة 

قاؿ: ألنو عد الشراء من صرائح  (ٚ)[صر، وعدؿ عن قوؿ أصلو ]شراء األخ(ٙ)أصلو
 انتهى. ،(ٛ)اإلٯباب، فيوىم أنو ٰبـر على الغريب بيع متاعو

وىو مردود فإف الشراء حيث أطلق يراد بو ا٤بقابل للبيع، وكوف شريت منك ٗبعُب 
على  (ٜ)أي من غّب طلب منو، وكذا البيع )منو()ابتداء( بعتك صرًٰبا ال يناُب ذلك، 

أو ا١بيش  (ٔٔ)[(ٓٔ)عن البلد أو ]ا٢بلة)خارجا( األوجو، وإف ٓب يقصد التلقي جاز كونو 
                                 

 (.ٕٔٛ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (ٔ)
الفقيو ، ىو: أبو الفضل، أٞبد بن موسى بن يونس بن ٧بمد بن منعة اإلربلي ا٤بوصليّ  (ٕ)

شرح كتاب  ،اا مصنفً ا مفتيً ا فقيهً وكاف إمامً  ،وبرع ُب ا٤بذىب ،والدهو على تفقّ  ،الشافعيّ 
سنة  -رٞبو اهلل– توُبّ . ا من حفظودروسً  يووكاف يلق ؛تْْب مرّ  ((اإلحياء))واختصر  ((التنبيو))
 ىػ(.ٕٕٙ)
(؛ سّب أعبلـ النببلء ٖٔٔ/ٛ(؛ الواُب بالوفيات )ٖٙ/ٛينظر: طبقات الشافعية الكربى )     

 (.ٕٚ/ٕ(؛ طبقات ابن قاضي شهبة )ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٕٕ)
 (.ٕٚ/ٖينظر: صحيح البخاري ) (ٖ)
 (.٘ٙٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٖٛ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل و)ظ(. (٘)
 (.ٜٕٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٙ)
 ىو الصواب. ىكذا ُب النسخ األخرى، وُب األصل: )شراء األخرس(، ولعل ا٤بثبت (ٚ)
 (.ٜٗ/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)
 ُب )ظ، ـ(: )لو(. (ٜ)
. ،ا٢بلة: احمللة (ٓٔ)  (.ٕٖٓ/ ٕٛ)تاج العروس  أي منزؿ القـو
 ُب )ظ(: )ا٢بيلة(. (ٔٔ)
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أي ا٤بتاع؛ ٤با صّح من قولو صلى اهلل عليو وسلم: ))ال علمو سعَرُه( )قبل أو الر ْكب، 
 .(ٔ)((تلّقوا الركباف للبيع

ىا فصاحب السلعة ، فمن تلقاوقولو: ))ال تلّقوا السلع حٌب يهبط هبا إٔب األسواؽ
، وا٤بعُب فيو َغبػُْنهم، سواء أخرب ا٤بشَبي ُب األؤب والبائع ُب الثانية كاذباً أو ٓب (ٕ)با٣بيار((

/ب[ اشَبى أـ باع بسعر البلد أو أقّل أو أكثر، قالو الشارح، لكّن ٖٕٗٱبربه، وسواء ]
ا٢برمة إف اشَبى األوجو ا٤بناسب ٤با مّر من التعليل بالغنب ما ذكره غّبه من أف شرط 

البلد  (٘))ا١بالب قاصًدا( (ٗ)أو أف يبيع باألكثر، وسواء )أكاف( (ٖ)باألقل، )أي(
، لكن قاؿ (ٚ)اشَبى خارجها أو غّبىا، على ما اقتضاه ظاىر ا٢بديث (ٙ)الذي/

األذرعي: األقرب إٔب كبلمهم عدـ ا٢برمة، أما لو التمسوا البيع منو، وكذا الشراء ُب 
ية فيما يظهر، ولو مع جهلهم بالسعر أو تلقاىم بعد دخو٥بم البلد، فبل ٰبـر ا٤بسألة الثان

النتفاء الغنب ُب الثانية، ونسبتهم إٔب تقصّب ُب األؤب؛ إلمكاف معرفتهم األسعار من غّب 
 .(ٜ)ابن ا٤بنذر وٝباعة: ٰبـر التلقي خارج السوؽ فيو نظر (ٛ)ا٤بتلقْب، )وقوؿ(

                                 
أخرجو البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب البيوع، باب النهي للبائع أف ال ٰبفل اإلبل والغنم  (ٔ)

(، وأخرجو مسلم ُب صحيحو، ُب ٕٛ٘ٔ( برقم )ٕٚ/ٖ(، و)ٕٓ٘ٔ( برقم )ٔٚ/ٖوالبقر )
( من حديث أيب ٘ٔ٘ٔ( )٘٘ٔٔ/ٖكتاب البيوع، باب ٙبرٙب بيع الرجل على بيع أخيو )

 ىريرة رضي اهلل عنو.
( برقم ٚ٘ٔٔ/ٖأخرجو مسلم ُب صحيحو، كتاب البيوع، باب ٙبرٙب تلقي ا١بلب ) (ٕ)

ى منو، فإذا أتى سيده السوؽ، فهو ال تلقوا ا١بلب، فمن تلقاه فاشَب »( بلفظ: ٜٔ٘ٔ)
 من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو. «با٣بيار

 ساقط من )ـ(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )كاف(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )القاصد ا١بالب(. (٘)
 /أ/ظ[.ٛٛٔهناية ] (ٙ)
 (.ٜٙٔ/ٔظر: فتح الوىاب )ين (ٚ)
 ُب )ـ(: )وقاؿ(. (ٛ)
 (.ٕٓ٘/ٔاإلقناع البن ا٤بنذر ) (ٜ)
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)إن ا١بالب فورا بْب الفسخ واإلمضاء )وخي ر( ادتو، وقولو: ابتداء )خارجا من زي
وعلم بالغنب وقدـ البلد السابق، أما إذا ٓب يعْب كأف اشَبى منو بسعر البلد أو غبن( 

أكثر أو بدونو وىو عآب، أو غنب وٓب يعلم بالغنب، أو علم ٍب تقدـ إٔب البلد على ما 
 حيث علم وإف ٓب يقدـ، إذ ، لكن الذي يتّجو أنو ٱبّب(ٔ)يقتضيو كبلـ الشيخْب

القدـو ال معُب لو فبل خيار، وكذا ال إٍب ُب غّب الثالثة على ا٤بتلقي  (ٕ)اشَباط(
، وكذا إذا كاف التلقي بعد دخوؿ البلد ولو خارج (ٖ)/أ[ النتفاء ا٤بعُب السابق/ٕٗٗ]

يقتضي معرفتهم السعر، لكن ظاىر ا٣برب الثا٘ب  (ٗ)السوؽ وإف عْب، ٤با مر من ]إمكاف[
، ولو ٓب يعرفوا الغنب حٌب رخص السعر وعاد إٔب ما باعوا بو استمّر خيارىم (٘)خبلفو

ا٤بقتضي وأثر من  (ٚ)، وإ٭با ٓب يثبت فيما إذا زاؿ عيب ا٤ببيع؛ ]ألّف[(ٙ)على األوجو
، وال فيما إذا دّر لنب  اإلٍب، وىنا وإف زاؿ أثره ٓب يزؿ ىو، مع أنو ٓب ٰبصل إال ٗبحـر

ىنا فوت زيادة ُب  (ٜ)على ا٢بّد الذي أشعرت بو التصرية؛ ألف ]التدليس[ (ٛ)ا٤بصراة
، وما ذكر فيما إذا ٓب (ٓٔ)العوض قبل الرخص ٖببلفو ٜبة، فإنو ٓب يفوت شيئا قالو شيخنا

يعلم بالغنب ال ينافيو ما مّر من صحة بيع ماؿ أبيو مع ظن حياتو، وكأف الفرؽ أف 

                                 
 (.ٖٕ/ٖٔ(، اجملموع )ٜٕٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 بياض ُب )ـ(. (ٕ)
 /أ/ـ[.ٖٛٔهناية ] (ٖ)
 ُب األصل: )مكاف(. (ٗ)
 (.ٜٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 (.ٜٖٓ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٜٖ/ٕالب )ينظر: أسُب ا٤بط (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
و شاة أو ٫بوىا أناقة أو بقرة  وىي ا١بمع وا٢ببس، فا٤بصراة: ،من صرى يصري تصرية: ا٤بصراة (ٛ)

ىذا اللنب  أفّ م ا٤بشَبي يربط أخبلفها وال ٙبلب أياما فيجتمع ُب ضرعها لنب كثّب فيتوىّ 
 .يـو فيشَبيها عادهتا كلّ 

 (.ٛ٘ٗ/ٗٔ(، لساف العرب )ٖٛٔينظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو ص)     
 ُب األصل: )اليد ليس(، وىو ٙبريف. (ٜ)
 (.ٖٛٗ/ٕالغرر البهية ) (ٓٔ)
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قتضي خيارا، وإ٭با ا٤بقتضي عدـ الرضى يال  (ٔ)قتضي ىنا ٓب يوجد ألف ذات ]الغنب[ا٤ب
 بو ٖببلفو ٍب، فإف ا٤بدار على ا٤بلك وىو موجود.

٤با صّح من النهي عنو، وا٤بعُب فيو )نجش( حـر مع علم التحرٙب أيضا )و( 
ْب أف تكوف زيادتو اإليذاء إذ ىو أف يزيد ُب الثمن ال لرغبتو بل ليخدع غّبه، وال فرؽ ب

، (ٖ)أو غّبه عند نقص القيمة أو ال، خبلفا لئلماـ وغّبه (ٕ)لذلك ُب ماؿ ٧بجور ]عليو[
/ب[ أو قاؿ: ٕٗٗللمشَبي إف غنب، وإف واطأ البائع الناجش ])بال خيار( ، (ٖ)وغّبه

أعطيت كذا فباف خبلفو لتفريط ا٤بشَبي حيث ٓب يتأمل وٓب يراجع أىل ا٣بربة وفارؽ 
بأف التغرير ًب ُب نفس ا٤ببيع وىنا خارجو، وما ذكره من تقييد ا٢برمة ىنا ثبوتو بالتصرية 

، لكن أطلق األصحاب أف (ٗ)أيضا بالعلم تبع فيو ٝباعة، بل نقلو البيهقي عن الشافعي
التحرٙب ُب ٝبيع ا٤بناىي شرطو العلم إال النجش، قالوا: ألنو خديعة، وٙبرٲبو معلـو من 

على بيع غّبه، إ٭با يعرؼ من ا٣برب فبل يعرفو من جهل  العمومات ٖببلؼ غّبه كالبيع
  .(٘)ا٣برب

قاؿ الرافعي: ولك أف تقوؿ: ىو إضرار وٙبرٙب اإلضرار معلـو من العمومات، 
، وأقره عليو (ٙ)والوجو ٚبصيص ا٤بعصية ٗبن )عرؼ التحرٙب بعمـو أو خصوص

ظهر ا٤بسلمْب ٖبصوص ، وىو ظاىر، وبو يعلم أنو ال أثر ١بهل من كاف بْب أ(ٚ)النووي
ٙبرٙب النجش و٫بوه، ٍب رأيت السبكي أشار إٔب أف من ٓب يعلم ا٢برمة ال إٍب عليو عند 

بالنسبة للحكم الظاىر للقضاة، فما اشتهر ٙبرٲبو ال ٰبتاج إٔب  (ٛ)اهلل تعأب، ]وأما[
                                 

 ُب األصل: )العْب(، وىو ٙبريف. (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
 (.ٖٜٖ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٙٗ/٘)ينظر: هناية ا٤بطلب  (ٖ)
 (.ٚ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٙٛٔ/ٛينظر: ٨بتصر ا٤بز٘ب مع األـ ) (ٗ)
(، أسُب ا٤بطالب ٔٙ/ٕ(، ا٤بهذب )ٖٙٗ/٘(، هناية ا٤بطلب )ٖٖٗ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (٘)

(ٕ/ٗٓ.) 
 (.ٕٕ٘/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٛٚ/ٖينظر: روضة الطالبْب ) (ٚ)
 )ظ(. زيادة من (ٛ)
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ف قصر اعَباؼ متعاطيو بالعلم، ٖببلؼ ا٣بفي فظاىره أنو ال إٍب عليو عند اهلل تعأب، وإ
كالنجش   (ٕ)لّبّغب فيها بكذب( (ٔ)ُب التعلم والظاىر أنو ليس مرادا ومدح ]السلعة[

 .(ٖ)قالو السبكي
 (ٗ)بأف يزيد على آخر/)سوم على سوم( /أ[ أيًضا ٕ٘ٗحرُـ مع علم التحرٙب ])و( 

ُب اسَبداده ليشَبيو  (٘)ُب ٜبن ما يريد شراءه، أو ٱبرج لو أرخص منو، أو يرغب ا٤بالك/
 (ٚ)أي )صرٰبا()تراضيا( قد  (ٙ)غلى، وإ٭با ٰبـر ذلك بعد استقرار الثمن بأف ]يكونا[بأ

من قولو صلى  (ٛ)وإف فحش نقص الثمن عن القيمة نظّب ما مّر، )٤با صّح()بو( بالَباضي 
ىو خرب ٗبعُب النهي، وا٤بعُب فيو ، و (ٜ)(اهلل عليو وسلم: )ال يسـو الرجل على سـو أخيو

اإليذاء، وذكر الرجل للغالب، واألخ للتعطف عليو ال للتقييد، إذ الكافر كا٤بسلم ُب 
إذا ٓب يصرح لو ا٤بالك باإلجابة، بأف عرض هبا أو سكت أو كاف قبل  (ٔٔ)، ]أما[(ٓٔ)ذلك

حرمة )و( ، (ٖٔ)مةا٤ببيع إذ ذاؾ ينادي عليو لطلبها، فبل حر  (ٕٔ)استقرار الثمن بأف )كاف(
 وقبل لزومو، بأف كاف ُب زمن خيار اجمللس أو الشرط.)بعد عقد( السـو 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٕ)
 (.ٓٚٗ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٖ)
 /ب/ـ[.ٖٛٔهناية ] (ٗ)
 /ب/ظ[.ٛٛٔهناية ] (٘)
 ُب األصل: )يكوف(. (ٙ)
 ُب )ظ، ـ(: )صرحا(. (ٚ)
 ساقط من )ظ(. (ٛ)
( ٕٜٔ/ٖروط، باب الشروط ُب الطبلؽ )أخرجو أخرج البخاري ُب صحيحو، ُب كتاب الش (ٜ)

( ومسلم ُب صحيحو، ُب كتاب النكاح، باب ٙبرٙب ا٣بطبة على خطبة أخيو ٕٕٚٚبرقم )
 ( من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو.ٖٔٗٔ( برقم )ٖٖٓٔ/ٕ)

 (.ٚٙٗ/ٖينظر: هناية احملتاج ) (ٓٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔٔ)
 ساقط من )ـ(. (ٕٔ)
 (.ٚٔ/ٖٔر: اجملموع )ينظ (ٖٔ)
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منها )أشد( قاؿ األسنوي: أو بعد اللزـو ووجد با٤ببيع عيباً وٓب يكن التأخّب مضرا 
قبل العقد وبعد الَباضي، ألف اإليذاء ىنا أكثر، وذلك بأف يبيع على بيع الغّب أو 

ُب الفسخ: ليبيعو خّبا منو ٗبثل ٜبنو  (ٔ)بط األوؿ: ]أف يرغب[يشَبي على شرائو، وضا
، ومن (ٕ)أو مثلو بأقل، وضابط الثا٘ب: أف يرغب البائع ُب الفسخ ليشَبيو منو بأكثر

/ب[ مثل ما اشَباه بأرخص من ٜبنو، أو يبيعو ٕ٘ٗ] (ٖ)ذلك )أف يبيع ٕبضرة ا٤بشَبي(
) األؤب، ]ومنو يؤخذ أنو لو  (٘)أف )ترد( سلعة مثل الذي اشَباىا خشية (ٗ))قبل اللزـو

وأ٢بق ا٤باوردي بذلك ما لو  (ٙ)قامت قرينة ظاىرة على عدـ رّدىا ال حرمو، وىو مّتجو[
 (ٛ)السلعة ليشَبيها، وما لو طلبها منو بزيادة ربح ]والبائع[ (ٚ)عرض على ا٤بشَبي ]مثل[

قييد ذلك ٗبا إذا ٓب يعلم ، وٕبث الشارح ت(ٓٔ()ٜ)حاضر ال داعي إٔب الفسخ )أو الندـ(
رغبة ا٤بشَبي ُب أمثاؿ تلك السلعة، وأنو يريد أف يشَبي عددا وفيو نظر؛ ألنو سبيل من 
الصّب إٔب انقضاء ا٣بيار، و٧بل ا٢برمة حيث ٓب يأذف ا٤بالك من البائع ُب األوؿ، )أو 

ق لو وقد ُب الثا٘ب، فإف أذف من غّب خوؼ وال حياء )فبل ٙبرٙب؛ ألف ا٢ب (ٔٔ)ا٤بشَبي(
فبل عربة بإذنو إف كاف فيو ضررًا  ،، أما غّب ا٤بالك كالوٕب والوصي والوكيل(ٕٔ)أسقطو

على ا٤بالك، وال فرؽ على األوجو بْب أف ٰبقق ما وعد بو من البيع والشراء أوال، وال 

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٜٖ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ُب )ظ(: )على بيع ٕبضرة ا٤بشَبي( وُب )ـ(: )أف يبيع قبل اللزـو ٕبضرة ا٤بشَبي(. (ٖ)
 ُب )ـ(: )قبلو أيضا(. (ٗ)
 ُب )ـ(: )يرد(. (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٙ)
 األصل: )ٗبثل(. ُب (ٚ)
 ُب األصل: )ُب البائع(. (ٛ)
 ُب )ظ(: )والندـ(. (ٜ)
 (.ٖٖٗ/٘ينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٓٔ)
 ُب )ـ(: )وا٤بشَبي(. (ٔٔ)
 (.ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕٔ)
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بْب أف يرى ا٤بشَبي ُب األوؿ والبائع ُب الثا٘ب مغبونا، وال بْب أف يكوف العقد األوؿ 
، وخرج بقبل اللزـو بعده، فبل حرمة (ٕ)تقدير (ٔ)عليو، أو ال لوجود اإليذاء بكل( ٤بؤب

 .(ٗ)أو ٧باباة على األوجو خبلفا للشارح (ٖ)مطلقا وإف ٛبكن من اإلقالة بتخويف/
ُب القوت أو غّبه، بأف يأمر الوإب )تسعير( حـر مع علم التحرٙب أيًضا )و( 

أ[ إال بسعر كذا، ولو ُب وقت الغبلء للتضييق على /ٕٙٗالسوقة أف ال يبيعوا أمتعتهم ]
الناس ُب أموا٥بم، و٤با صّح أف السعر غبل على عهده صلى اهلل عليو وسلم، فقالوا: يا 

وإ٘ب ألرجو  ،رسوؿ اهلل، سّعر لنا، فقاؿ: ))إف اهلل ىو ا٤بسعر، القابض الباسط الرازؽ
، وظاىر كبلـ الشيخْب (٘)((أف ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبِب ٗبظلمة بدـ وال ماؿ

أنو وإف حـر التسعّب على اإلماـ يعزر ٨بالفو، ووجهو ما فيو من ٦باىرة اإلماـ با٤بخالفة، 
، وىو متجو وإف استبعده األذرعي، (ٙ)مع كوف ما أمر بو جائزا تعاطيو، وإف أٍب باألمر

، ومن (ٚ)ـز ابن الرفعة بأف التعزير مفرع على جواز التسعّب ومع التعزير يصح البيعوج
 العلة يؤخذ أف من باع خفية ال يعزر قطعا، النتفاء اجملاىرة.

ٰبـر بيع ٫بو العنب والرطب ٩بن يعلم أو يظن أنو يتخذه مسكرا، واألمرد تتّمة: 

                                 
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٔ)
 (.ٓٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 /أ/ـ[.ٜٖٔهناية ] (ٖ)
 (.ٚٙٗ/ٖتاج )ينظر: هناية احمل (ٗ)
كتاب البيوع،   ُب وأبو داود ُب سننو،(، ٛ٘ٓٗٔ( برقم )٘ٗٗ/ٕٔ) أٞبد ُب ا٤بسندأخرجو  (٘)

والَبمذي ُب سننو، كتاب البيوع، باب ما جاء  (،ٖٔ٘ٗ( برقم )ٕٕٚ/ٖ) باب ُب التسعّب
ابن أخرجو . و "ىذا حديث حسن صحيح"قاؿ: و  (ٖٗٔٔ( برقم )ٜٙ٘/ٕ)ُب التسعّب 

والدارمي  (،ٕٕٓٓ) ( برقمٔٗٚ/ٕ) ، كتاب التجارات، باب من كره أف يسعرماجو ُب سننو
 . رضي اهلل عنو كلهم من حديث أنس بن مالك(،  ٕٚٛٛ٘( برقم )ٛ٘ٙٔ/ٖ)ُب سننو 

 تلخيص ا٢ببّبال، (ٜٜ/ٗ) ، ٦بمع الزوائد(ٚٓ٘/ٙ) البدر ا٤بنّب ينظر: ،وىو حديث صحيح     
 (.٘ٚٛ/ٕ(، مشكاة ا٤بصابيح )ٖٓ/ٖ)

 (.ٜٕ/ٖٔ(، اجملموع )ٕٚٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٙ)
 (.ٖٕٛ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (ٚ)
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، وكبش النطاح ٩بن (ٕ)((ٔ)ش٩بن عرؼ بالفجوريّة ولو باالستفاضة، )وديك ا٥برا
ذلك، و٫بو ذلك من كل تصرؼ يفضي إٔب معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك  (ٖ))يعا٘ب(

على بيعهّن كما مّر، ويكره  (٘)، ومن ٞبل ٫بو جواريو على الفجور )أجرب((ٗ)يصّح البيع
من بيده  (ٙ)وقطاع، ومعاملة/ بيع ما ذكر ٩بن توىم منو ذلك، وبيع السبلح لنحو بغاة

 (ٛ))كذلك( (ٚ)/ب[ بيت ا٤باؿ كذلك سواء )أكاف(ٕٙٗحبلؿ وحراـ، واألخذ من ]
  .(ٜ)ا٢ببلؿ أكثر أـ ا٢براـ أـ استويا

إف ٙبقق عصياف ا٤بشَبي للسبلح بو ُب الثانية، وٙبرٙب شيء بعينو ُب الثالثة  ،نعم
وال يصّح شراء ٢بم ٦بهوؿ الذكاة )الشرعية حـر فيها وصّح البيع ُب الثانية دوف الثالثة، 

بقرية يسكنها ٦بوس، ألف األصل ُب ا٢بيواف التحرٙب، فبل يزوؿ إال بيقْب أو ظاىر، فإف 
، (ٓٔ)غلب ا٤بسلموف فيها صّح وجاز أكلو عمبل بالغالب والظاىر، ذكره ُب "اجملموع"

ّب مؤجل ويسلمها، ٍب وىو أف يبيعو عينًا بثمن كث -بكسر ا٤بهملة-ويكره بيع الِعينة 
يشَبيها منو بثمن يسّب، فيبقى الكثّب ُب ذمتو، أو يبعو عيناً بثمن يسّب نقدا ويسلمها، 

، وبيع ا٤بصحف كما مّر، وىل ٜبنو عن الدفتْب؛ إذ (ٔٔ)ٍب يشَبيها منو بثمن كثّب مؤّجل

                                 
التَػْهريُش: ف ،ويستعار للقتاؿ ،وإغراء بعضها على بعض الديك ُمهاَرَشُة، وىي هتييجالْ : ا٥براش (ٔ)

 (.ٖٓ٘(، ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب ص)ٕٚٓٔ/ٖينظر: الصحاح ) التحريش.
 ُب )ـ(: )أو ديك(. (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )يتعا٘ب(. (ٖ)
 (.ٕٜٖ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٔٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 ُب )ظ، ـ(: )أجربه ا٢باكم(. (٘)
 /أ/ظ[.ٜٛٔهناية ] (ٙ)
 ُب )ـ(: )كاف(. (ٚ)
 ساقط من )ظ، ـ(. (ٛ)
(، مغِب احملتاج ٔٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٗ٘/ٜ(، اجملموع )ٖٕٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٜ)

 (.ٜٖٓ/ٖ(، هناية احملتاج )ٕٜٖ/ٕ)
(ٔٓ) (ٜ/ٚ٘.) 
 (.ٖٔٔ/ٖ(، هتذيب اللغة )ٖٔٓ/ٕينظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر ) (ٔٔ)
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خذ من ، ولو أ(ٕ()ٔ)كبلـ اهلل ال يباع، أو بدؿ أجرة النسخ؟ خبلؼ ُب الشرح ]الصغّب[
غّبه بطريق جائز ما ظن حلو وىو حراـ باطنا، فإف كاف ظاىر ا٤بأخوذ منو ا٣بّب ٓب 
يطالب ُب اآلخرة، وإال طولب قالو البغوي وأقره ُب ا١بواىر، ولو اشَبى طعاًما ُب الذمة 

لو البائع برضاه قبل توفية الثمن حّل لو أكلو، أو  (ٖ)وقضى من حراـ، فإف أقبضو(
، إٔب أف يربئو أو يوفيو )من (٘)[(ٗ)/نو حراـ ]حل أيًضا وإال حـربعدىا مع علمو أ

  .(ٙ)حّل(
/أ[ أهنى الكبلـ على شروط البيع ومبطبلتو ومنهياتو ختم بالكبلـ ٕٚٗو٤با ]

تفريق الصفقة، وىو ثبلثة أقساـ؛ ألنو إما ُب االبتداء، أو ُب االنتهاء أي  (ٚ)على/
 .(ٛ)كلها من كبلمو  الدواـ، أو اختبلؼ األحكاـ، وستعرفها

ُب ا٢بكم بالنسبة )عقدين صحيحْين مختلفين( واحد )ولو جمع عقد( فقاؿ: 
، فبل يرد بيع شقص وثوب، فإف (ٜ)٤با يرجع إٔب أسباب الفسخ واالنفساخ و٫بوٮبا

أو بيع )كبيع وسلم( اختبلفهما ليس كذلك، ٍب مّثل ٤با ذكره بقولو: من زيادتو 
جعل العوض فيهما عن ا٤ببيع، وا٤بسلم فيو وا٤بستأجر أو ، أو بيع ونكاح، (ٓٔ)وإجارة

لصحتو منفردا فبل  (ٕٔ)ُب كل منهما بقسطو كما )سنذكره( (ٔٔ)الصداؽ واحًدا )صّح(

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٔٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب بياض ُب )ـ(. (ٖ)
  .[ب/ـ/ٜٖٔ( هناية ]ٗ)

 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (٘)
 بياض ُب )ـ(. (ٙ)
 /ب/ـ[.ٓٗٔهناية ] (ٚ)
 (.ٜٖٙ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
 (.ٜٕٚ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٜ)
 (.ٔ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٓٔ)
 ُب األصل: )وصح(. (ٔٔ)
 ُب )ظ، ـ(: )سيذكره(. (ٕٔ)
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يضّر ا١بمع، وال أثر الختبلؼ ا٢بكم ُب ذلك، كما ال أثر لو ُب بيع مشفوع وغّبه، 
بلف البيع والسلم بو، واختبلؼ ا٢بكم فيما ذكر باشَباط التأقيت ُب اإلجارة، وبط

، وتقييده كغّبه العقدين (ٔ)وعدـ بطبلف النكاح بإخبلئو عن العوض ٖببلؼ البيع
كشركة وقراض   (ٖ)بْب )متفقْْب( (ٕ)باختبلؼ حكمهما لبياف ٧بل ا٣ببلؼ، فلو ]ٝبع[

كأف خلط ألفْب لو بألف لغّبه وقاؿ: شاركتك على أحدٮبا، وقارضتك على اآلخر، 
 .(ٗ)لرجوعهما إٔب اإلذف ُب التصرؼفقبل صّح جزًما 

على قيمة ا٤ببيع مع قيمة  (٘)/ب[ يوزع )ىنا(ٕٚٗوطريق التوزيع ىنا أف ا٤بسمى ]
، وصورهتا زوجتك (ٙ)ا٤بسلم فيو ُب األؤب، وأجرة ا٤بؤجر ُب الثانية، ومهر ا٤بثل ُب الثالثة

أو رشيدة  جاريٍب، وبعتك عبدي بكذا أو بنٍب، وبعتك عبدىا بكذا وىي ٙبت حجره
وأذنت لو، ٖببلؼ ما لو قاؿ: زوجتك بنٍب وبعتك عبدي، فإنو ال يصح البيع 
والصداؽ، كما لو كاف الكل منهما عبد فباعاٮبا بثمن واحد كما مّر، ويصّح النكاح 
ٗبهر ا٤بثل ٍب شرط التوزيع ُب وبعتك عبدىا، أف يكوف حصة النكاح مهر مثل فأكثر، 

ٓب تكن رشيدة )أو تأذف ُب قدر ا٤بسمى، فيعترب التوزيع  ا٤بثل ما (ٚ)وإال وجب ]مهر[
، كما أفاده بزيادة قولو (ٛ)مطلًقا كما ىو ظاىر، ىذا إف اتفق العقداف ُب اللزـو وا١بواز

، ال (ٜ)فبل يصّح ا١بمع بينهما)جعالة( إف كاف أحدٮبا الزما، واآلخر جائزا كبيع و)ال( 
ن، ما لو باع عبدين بشرط ا٣بيار ُب أحدٮبا على تقييده بالعقدي (ٓٔ)ٲبكن، )وال يرد(

                                 
 (.٘ٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٕٓٛ/ٛز )ينظر: فتح العزي (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
 ُب )ظ(: )متفقتْب(. (ٖ)
 (.ٓٓٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘ٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 ساقط من )ظ، ـ(. (٘)
 (.ٓٓٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )٘ٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٙ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٚ)
 (.٘ٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٛ/ٜينظر: اجملموع ) (ٛ)
 (.ٓٓٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٔ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٜ)
 ُب )ظ(: )فقد يرد(. (ٓٔ)
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بعينو أو أكثر من اآلخر، فإنو وإف كاف من صور تفريق الصفقة ُب ا٢بكم مع كونو 
الذي الكبلـ  (ٔ)عقدا واحدا، إال أّف االختبلؼ ىنا ُب األمر التابع دوف ا٤بقصود(

قبض ما  (ٖ)ط/، وكذا يقاؿ فيما لو باع صاع شعّب وثوبا بصاع بّر، فإف اشَبا(ٕ)فيو
بكسر --)حال( ٝبع عقد واحد )أو( ، (٘)أمر تابع أيًضا (ٗ)يقابل ا٢بنطة من الشعّب/

أي وغّب حبلؿ ٩با ال يصّح )بو )وغْيرا( /أ[ بيعو، ٕٛٗأي حبل ال يصّح ] -ا٢باء
، وإف حـر عليو ذلك ٤با مّر أف تعاطي العقود (ٚ)صّح العقد ُب ا٢بل دوف غّبه (ٙ)بيعو(

 (ٛ)غّبه والتقييد هبذا من زيادتو)ُعِلم( ـ بقسطو من الثمن إف تقدـ ا٢بل، والفاسدة حرا
كأف يقوؿ لعبده: كاتبتك على ألفْب، وبعتك )ككتابة وبيع( وكاف مقصوًدا، وذلك 

وخنزيرا، ففي األؤب يبطل  (ٜ)ثويب بألف، وكاف يبيع عبده وعبد غّبه، أو وحرا أو ]شاة[
السيد، وتصّح الكتابة بالقسط  مبايعةالعبد من أىل  البيع لتقدـ أحد شقيو على مصّب

ا٢باصل بتوزيع ا٤بسمى على قيمٍب العبد والبيع، فما خص العبد لزمو منجما فإذا أداه 
، وىو (ٓٔ)عتق، وجعلو ىذه الصورة من ىذا القسم ىو ما صرّح بو الرافعي وٝباعة

، وإف وّجو (ٔٔ)األوؿ خبلؼ ظاىر ما اقتضاه كبلـ "الروضة" وغّبىا من أنو من القسم
ا٢بكم فيهما بأف الكتابة يستقّل بنسخها ا٤بكاتب ٖببلؼ  (ٖٔ)]اختبلؼ[ (ٕٔ)ابن الرفعة

                                 
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٔ)
 (.ٖٜٔ/ٜ(، اجملموع )ٕٖٔ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 /أ/ـ[.ٓٗٔهناية ] (ٖ)
 /ب/ظ[.ٜٛٔهناية ] (ٗ)
 (.ٓٗٗ/ٕشية العبادي )ينظر: حا (٘)
 ُب )ظ(: )بيعو(، وُب )ـ(: )فيو(. (ٙ)
 (.ٜٖٚ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٜٖٚ/ٜينظر: اجملموع ) (ٚ)
 (.ٖ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٜ)
 (.ٕٕٛ/ٛ(، فتح العزيز )ٚٚ/ٙينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٓٔ)
 (.ٖٜ/ٖروضة الطالبْب )ينظر:  (ٔٔ)
 (.ٕٛ/ٜينظر: كفاية النبيو ) (ٕٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖٔ)
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البيع؛ ألنو لو كاف كذلك ٓب يبطل البيع، وُب الثانية يصّح ُب عبده بالقسط من ا٤بسمى 
إذا وزع على قيمتها، ويبطل ُب عبد الغّب إعطاًء لكل منهما حكمو كالثوب والشقص 

العقار ُب الشفعة، وألف الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد، فالعدؿ التصحيح  من
/ب[ ُب الصحيح وقصر الفساد على الفاسد، كنظّبه فيما لو شهد عدؿ ٕٛٗ]

)وفاسق، فإذا كانت قيمتها ثبلٜبائة وا٤بسمى مائة وٟبسْب وقيمة ا٤بملوؾ مائة فحصتو 
لقسط أيضا ٤با ذكر، ويقدر ا٢بر رقيقا، من ا٤بسمى ٟبسوف، وُب الثانية يصح ُب ا٢بل با

وا٣بنزير عنزا، وا٤بيتة مذكاة، وا٣بمر خبل على ا٤بعتمد، وال ينافيو ما ُب نكاح ا٤بشرؾ من 
تقوٲبو عند من يرى لو قيمة لظهور الفرؽ، فإهنما ٍب حالة العقد كانا يرياف لو قيمة، 

 .(ٔ)فعومبل باعتقادٮبا ٖببلفو ىنا
 عاقدين ىنا لو كانا ذم يػ ْْب قّوـ عند من يرى لو قيمة.فإف قلت: قضيتو أف ال

قلت: ٲبكن أف نلتـز ذلك، وٲبكن أف ٯباب بأف البيع ٰبتاط لو لكونو يفسد 
بفساد العوض أكثر ٩با ٰبتاط للصداؽ؛ إذ ال تقييد بفساده، ويأٌب تفريق الصفقة ُب 

، ويستثُب ٩با ذكر ما لو غّب البيع أيضا، كالرىن وا٥ببة والنكاح كما مشلو قولو: عقد
؛ (ٕ)تزوج أختْب أو ٟبس نسوة ليس فيهن أختاف أو ٫بوٮبا، فإف العقد يبطل ُب الكلّ 

ألف تصحيحو ُب إحداىن ترجيح من غّب مرّجح، وما لو باع مع إرضاء بذرا وزرع ال 
ن، ، وما إذا أجر الراىن العْب ا٤برىونة مدة تزيد على ٧بل الدي(ٖ)يفرد بالبيع كما يأٌب(

شيئا لّبىنو بدين فزاد عليو، وما إذا باع مالو أو ماؿ غّبه  (ٗ)/أ[ استعار/ٜٕٗوما إذا ]
متميزين، وما إذا زاد ُب العرايا على القدر ا١بائز أو ُب  (٘)ا٤بأذوف لو ُب بيعو ]وكانا[

خيار الشرط على ثبلثة أياـ، أو فاضل ُب ربوي حيث اٙبد ا١بنس، فإف كبل منها يبطل 

                                 
 (.ٜٖٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٖٖٛ/ٜينظر: اجملموع ) (ٔ)
 (.ٕٓٗ/ٜينظر: ا٢باوي الكبّب ) (ٕ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٖ)
 /ب/ـ[.ٓٗٔهناية ] (ٗ)
 صل و)ـ(: )وكاف(، ولعل ا٤بثبت أؤب.ُب األ (٘)
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  .(ٔ)ا٤بعقود عليو ُب ٝبيع
وٕبث الوّٕب العراقّي ٦بيء ذلك فيما لو وكلو ُب إجارة الدار مّدة فزاد عليها 
الوكيل ُب عقد واحد، وسبقو لذلك األسنوي، وفيما إذا أّجر الناظر مّدة تزيد على ما 

، وجرى عليو ُب شرح البهجة أيضاً؛ حيث خرجو على (ٕ)شرطو الواقف، ىذا ُب ٙبريره
، (ٖ)رىوف أكثر من ٧بل الدين، لكنو أفٌب بصحة اإلجارة ُب السنة األؤب مطلقاإجارة ا٤ب

ومراده بالسنة األؤب ما تناولو شرط الواقف، والذي يّتجو األوؿ وإف اعتمد بعضهم 
، (ٗ)الثا٘ب، وماؿ إليو الشارح ألف إقدامو على ٨بالفة شرط الواقف رٗبا يقدح ُب نظره

ٌب خالف ا٤بأذوف لو فيو كاف تصرفو باطبًل من أصلو، وأيًضا فا٤بتصرؼ عن الغّب م
ويؤيده تعليل الرافعي ما مر ُب زيادة ا٤بستعّب على الدين ٗبخالفتو اإلذف، وقوؿ األسنوي 

 قضية أف يكوف بيع الوكيل كذلك.
/ب[ ا٤برىوف والوقف بأنو قد ٰبتاج للزيادة ٜٕٗوأما فرؽ الشارح بْب مسألة ]

حاجة فليس ُب ٧بلو،  (٘)، بأف فيها أضرارًا للمرهتن بغّب/فيو، ٖببلؼ إجارة الرىن
ُب إجارة الوقف كذلك من غّب حاجة إٔب الزيادة، أما معها فتصح ُب  (ٙ))والكبلـ(

، (ٚ)الزيادة أيًضا، وإف شرط عدـ االستيفاء لكن ُب عقود مستأنفة عند ابن الصبلح
:  (ٛ)، أما إذا قدـ غّب ا٢بل )فقاؿ(لبلستئناؼوخالفو البلقيِب كالسبكي فقاؿ: ال حاجة 

كبعتك ا٢بر والعبد )فإنو يبطل فيهما أيضا؛ ألف العطف على الباطل باطل كما قالوه 
، من أهنا ال تطلق لعطفها على من ٓب يطلق، (ٜ)ُب: نساء العا٤بْب طوالق وأنت يا زوجٍب

                                 
 (.ٜٖٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٖٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.ٓٚٔٓب يفسخ العقد ُب األصّح. ينظر: ا٤بنهاج ص) (ٕ)
 (.ٖٚٔ/ٖينظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 (.ٖٙٓ/٘ينظر: هناية احملتاج ) (ٗ)
 /أ/ظ[.ٜٓٔهناية ] (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )إذ الكبلـ(. (ٙ)
 (.ٖٗٗينظر: فتاوى ابن الصبلح ص) (ٚ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٛ)
 (.ٖٕٖ/ٗينظر: ٙبفة احملتاج ) (ٜ)
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وعبًدا آخر، فإنو يبطل فيهما أيًضا، لتعذر  أو كاف غّب ا٢بل ٦بهواًل كبعتك عبدي
 .(ٔ)التقسيط

غّب مقصود كالدـ، فيصّح بكل الثمن كما ٕبثو  (ٕ)وأما إذا كاف ]غّب ا٢بل[
، ويؤيده كبلمهم ُب ا٣بلع والكتابة، وإذا صّح بكل الثمن فبل خيار (ٖ)األسنوي وغّبه

 النتفاء ا٤بعُب الذي ثبت ألجلو فيما يأٌب.
، (ٗ)حة ُب ىذا القسم الثا٘ب ىو ما صّححو الشيخاف كاألصحابٍب القوؿ بالص

ُب غّب موضع البطبلف  (ٙ)ُب "األـ" (٘)واعَباض كثّبين من ا٤بتأخرين عليو بقوؿ الربيع
/أ[ األصحاب عنو مع كوف األـ ٕٓ٘ىو الذي رجع إليو الشافعي مردود بأف إعراض ]

، أو (ٚ)عو عنو ثانيا إٔب التفريق/بْب أعينهم، إ٭با ىو لقادح علموه فيو من ٫بو رجو 
وْىم وقع للربيع أو غّب ذلك، وحيث صّح بالقسط ٚبّب ا٤بشَبي إف جهل كوف  (ٛ)من(

بعض ا٤ببيع حراما لتبعيض الصفقة عليو، ويكوف خياره فوريا كما ُب ا٤بطلب، فإف علم 
ة ا١بميع فبل القسط، وإف علم إليقاعو الثمن ُب مقابل (ٜ)ذلك ٓب يتخّب وال يلزمو ]إاّل[

 .يلزمو ُب مقابلة بعضو إال قسطو

                                 
 (.ٜٚٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٜٖٛ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٕٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٕ)
 (.ٔٛٗ/ٖتاج )(، هناية احملٓٗٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٖ)
 (.ٖٓٛ/ٜ(، اجملموع )ٜٕ٘/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٗ)
 ا٤بؤذف، صاحب ٧بمد أبو موالىم، ا٤برادى كامل بن ا١ببار عبد بن سليماف بن ىو الربيع (٘)

 داود أبو عنو ومائة، روى وسبعْب أربع سنة يرويو، ولد فيما ثبت ثقة كتبو، وراوية الشافعي
ومائتْب  سبعْب سنة شواؿ حاًب وغّبىم، مات ُب وأبو الرازي ةزرع وأبو ماجة وابن والنسائي

 (.ٖٗٔ-ٖٔٔ/ ٕ) للسبكي الكربى الشافعية للهجرة. طبقات
 (.ٕ٘ٔ/٘ينظر: األـ ) (ٙ)
 /أ/ـ[.ٔٗٔهناية ] (ٚ)
 ما بْب القوسْب بياض ُب )ـ(. (ٛ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٜ)
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، وقضيتو أنو لو (ٔ)ال يتخّب البائع لتفريطو حيث باع ما ال ٲبلكو وطمع ُب ٜبنو
)في العقد )أو انفسخ( ظن كوف ا٣بمر خبل مثبل ٚبّب وليس ببعيد من جهة ا٤بدرؾ 

ا٤بشَبي وكاف  من ا٤ببيع بتلف أو رد بعيب أو ٫بوٮبا، فإف كاف من غّب اختياربعٍض( 
قبل قبض )تَِلٍف( من الدار ا٤ببيعة )كسقٍف( وحده ( (ٕ))يتصّور )بيُعو(ذلك البعض ٩با 

ٕبريق و٫بوه، فإنو يتصور أف يفرد بعقد إذا فضل من البيت، وكما إذا باع عبديو صفقة 
واحدة فتلف أحدٮبا قبل القبض، أو ٚبمر بعض العصّب، أو اهندمت الدار ا٤بستأجرة 

أي دامت )صّح( ء ا٤بدة، أو تفرقا قبل قبض البعض ُب الصرؼ والسلم ُب أثنا
، وال أثر ١بهالة الثمن؛ ألهنا طارئة والشيء يغتفر تبعا ما ال يغتفر فيو مقصودا  (ٖ)الصحة

 ./ب[ٕٓ٘كما مّر ]
من الثمن يوزع )بقسط( ويتخّب ُب الباقي بْب الفسخ واإلجازة، فإف أجاز فهو 

ا مّر، وإف فسخ ارتفع العقد وعليو أجرة ا٤بثل للماضي ُب عليهما ٕبسب القيمة كم
مسألة اإلجارة، فلو قبض أحد العبدين فتلف ُب يده ٍب تلف اآلخر ُب يد البائع ٓب 

؛ ألف العقد قد استقر قراره (ٗ)يتخّب ا٤بشَبي ُب التالف ُب يده كما ُب "اجملموع"
عو سقوط يد ا٤ببيع، وعمى بالتلف، فعليو حصتو من الثمن، وخرج بقولو: يتصور بي

فيها؛ إذ ال تقسيط فيها؛ إذ ال  (ٙ)، واضطراب سقفو و٫بوىا، )فبل )تقسيط((٘))عينيو(
انفساخ بذلك لبقاء عْب ا٤ببيع واليد واإلبصار، وثبات السقف و٫بوىا ال يفرد بالعقد 

يفسخ، بفواهتا ال يثبت االنفساخ، وإ٭با يثبت بو ا٣بيار لّبضى با٤ببيع بكل الثمن أو 
وليسَبد الثمن كما يأٌب، وإف كاف التفريق باختيار كرد بعض ا٤ببيع بعيب ٓب ٯبز، سواء 
توقف االنتفاع بو على األجرة أو ال، فإف رضي البائع جاز، فيقـو ٫بو العبدين سليمْب 

                                 
 (.ٖٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 ُب )ظ(: )معو(. (ٕ)
 (.ٜٜينظر: ا٤بنهاج ص) (ٖ)
(ٗ) (ٜ/ٖٛٚ.) 
 ُب )ظ، ـ(: )عينو(. (٘)
 ُب )ظ(: )يقسط(. (ٙ)
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تالًفا واختلفا ُب قيمتو صدؽ البائع؛  (ٔ)ويقّسط ا٤بسمى عليهما، فإف كاف ]السليم[
؛   .(ٕ)وا٤بعترب أقل قيمة من يـو البيع إٔب القبض نظّب ما يأٌبألنو غاـر

باع ُب مريض( /أ[ ٕٔ٘])كنسبة ثلث من محاباة والصحة بالقسط ُب ما مّر 
مرض ا٤بوت أو اشَبى أو أصدؽ باحملاباة، فإف البيع والشراء واإلصداؽ يصّح ُب البعض 

كسائر   (ٖ)عتربة من )الثلث(بنسبة ثلث مالو إٔب قدر احملاباة؛ ألهنا ُب مرض ا٤بوت م
ا٤ببيع،  (ٗ)التربعات، فإف ٓب يرد عليو فبل اعَباض، وإال وٓب ٯبز الورثة أريد البيع ُب بعض/
وتدور  (٘)فوجب أف يرتد إٔب ا٤بشَبى ما يقابلو من الثمن، وحينئذ يفرؽ الصفقة/

دخل فيها، فيزيد ا٤بسألة؛ ألف ما ينفذ فيو البيع ٱبرج من الَبكة، وما يقابلو من الثمن ي
بو ا٤ببيع فيزيد الداخل، وىذا دور لتوقف العلم ٗبا ينفذ فيو البيع على العلم بقدرىا، 
والعلم بقدرىا على العلم با٤بقابل، والعلم با٤بقابل على العلم ٗبا ينفذ فيو البيع؛ ألف ما 

و يزيد ينفذ فيو ٱبرج منها، وما يقابلو من الثمن يدخل فيها، ومعلـو أف ما ينفذ في
بزيادهتا وينقص بنقصها، وأهنا تزيد بزيادة ا٤بقابل الداخل، وا٤بقابل يزيد بزيادة ا٤ببيع، 

ُب قدر نسبة الثلث من احملاباة بقدر  (ٙ)وطريق معرفة ا٤بقصود أف يقاؿ: صّح ]البيع[
 .قسطو من الثمن كما يأٌب إيضاحو

أو ٫بوه )مشتٍر( على الفور )خّير( حيث تفرقت الصفقة ُب بيع أو غّبه )و( 
/ب[ بعض ٕٔ٘ا٢باؿ بْب فسخ العقد وإمضائو لفوات ])جِهل( بقيد زاده بقولو: 

ا٤بعقود عليو كما إذا اشَبى عبدين تلف أحدٮبا قبل القبض، أو دارًا تلف سقفها قبلو، 
وكا٤بشَبي من ا٤بريض فإنو ال يعلم أنو ٲبوت، وال أف الورثة ٱبّبوف، فلكل منهما 

                                 

 ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٖٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٛٚٔ/ٕٔ(، اجملموع )ٕٙٗ/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٕ)
 ُب )ظ(: )التلف(، وىو ٙبريف. (ٖ)
 /ب/ظ[.ٜٓٔهناية ] (ٗ)
 [./ب/ـٔٗٔهناية ] (٘)
 ىساقط من األصل.(ٙ)
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شَب قبل عقد اشتمل على حل وغّبه جاىبًل كما مر، وال خيار للبائع ُب ، وكم(ٔ)ا٣بيار
ٝبيع ذلك؛ ألنو ال ضرر يلحقو كالضرر البلحق للمشَبي بتبعيض الصفقة عليو، ومّر 

 .(ٕ)أف ا٢براـ لو كاف غّب مقصود فبل خيار؛ إذ ال تفريق
سبو إٔب واعلم أف من طرؽ استخراج الدور السابق أنك تنظر إٔب ثلث ا٤باؿ وتن

)فإذا قدر احملاباة فيصح البيع ُب قدر من ا٤ببيع نسبتو منو مثل نسبة الثلث من احملاباة، 
)وقيمتو ثالثمائة( ػو كلو، كعبد ال ٲبلك غّبه )بمائة ما ملكـــ(مرض ا٤بوت باع مريض( 
وىو ٟبسوف، ألف ثلث ا٤باؿ فيها )في نصفو بنصف الثمن( البيع )صّح( وٓب ٯبز الورثة 

واحملاباة مائتاف، فالثلث فيها نصف احملاباة فيصح البيع ُب نصف العبد الذي  مائة
يساوي مائة وٟبسْب بنصف الثمن الذي ىو ا٣بمسوف، فكأنو اشَبى سدسو ٖبمسْب، 

، ويبقى للورثة نصفو الذي يساوي مائة وٟبسْب (ٖ)وثلثو الذي يساوي مائة وصية ]لو[
/أ[ ما حصل للمشَبي من ٕٕ٘موع ضعف ]مع ا٣بمسْب الٍب ىي نصف الثمن، واجمل

، أما إذا كاف لو ماؿ سواه فيصّح البيع ُب كل ا٤ببيع إف خرج من الثلث، وإال (ٗ)احملاباة
وٓب ٯبز )مائتان( باع ا٤بريض ما ملكو كلو ٗبائة وقيمتو )أو( ففيما ٰبتملو ثلث مالو، 

؛ ألف (٘)ذا من زيادتووى)بثلثي الثمن( يصح البيع، لكن )ففي ثلثيو( الورثة أيًضا، 
ثلث ا٤باؿ ستة وستوف وثلثاف، وإذا نسب إٔب احملاباة الٍب ىي مائة كاف ثلثيها، فيصبح 
البيع ُب ثلثي العبد وٮبا يساوياف مائة وثبلثة وثبلثْب وثلثا بثلثي الثمن وٮبا ستة وستوف 

للورثة ثلث وصية لو، ويبقى  (ٚ)، والثلث اآلخر/(ٙ)وثلثاف، وكأنو اشَبى هبما )ثلثو(
العبد ا٤بساوي ستة وستْب وثلثْب مع ثلثي الثمن، فاجملموع ضعف ما حصل للمشَبي 

                                 
 (.ٔٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٗٓٗ/ٜ(، اجملموع )ٕٛ٘/ٛينظر: فتح العزيز ) (ٔ)
 (.ٔٗٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٕ)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٖ)
 (.ٔٗٗ/ٕ(، الغرر البهية )ٗ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٗ)
 (.ٔٗٗ/ٕ) (، الغرر البهيةٗ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (٘)
  ُب )ـ(: )ثبلثة(.( ٙ)

 /أ/ـ[.ٕٗٔهناية ] (ٚ)
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أما )و( ، (ٔ)من احملاباة، إذ ا٢باصل لو احملاباة بالثلث فقط، ىذا كلو إذا ٓب يتلف الثمن
بالثا٘ب ٍب مات  (ٕ)بآفة ٠باوية أو بإتبلؼ البائع، خبلفا لتقييد أصلو)إن تلف الثمن( 

من الثمن ُب الصورتْْب ا٤بذكورتْْب ٝبيعا بطريق )بثلث( للمبيع يصّح البيع ثلٍث( )ففي 
النسبة ا٤بذكورة، لكن ا٤بنسوب ىنا إٔب قدر احملاباة ثلث ا٤باؿ بعد تلف العوض، ففي 
األؤب وىي بيع العبد الذي ساوى ثبلٜبائة ٗبائة إذا أتلف البائع ا٤بائة، أو تلفت من 

الو؛ ألف ما صّح فيو البيع قد تلف على ملكو، وما فسد فيو ضمانو وجب حظها من م
/ب[ تلف من ضمانو، فّبجع مالو إٔب مائتْب وٮبا قدر احملاباة، فيكوف ثلث مالو ٕٕ٘]

وىو يساوي مائة بثلث الثمن وىو ثبلثة  (ٖ)ىو ثلث احملاباة فيصح البيع ُب ثلث العبد
ثلث ا٤بائتْب، ويبقى للورثة ثلثا العبد وستوف وثلثاف وىي  (ٗ)وثبلثوف، فاحملاباة ستة/

وذلك ضعف ما  (٘)ٗبائتْب، ويلزمهم رد ثلثي ا٤بائة للمشَبي، فيسلم ٥بم مائة )وثلثها(
حصل للمشَبي من احملاباة، وُب الثانية وىي بيع عبد ساوى مائتْب ٗبائة إذا أتلفها 

ضا، فيكوف ثلث مالو مالو ٤بائة وىي قدر احملاباة أي (ٙ)البائع، أو تلفت كذلك ]رجع[
، (ٚ)وىو ثلثها فيصّح ُب ثلث العبد ا٤بساوي ثلثي ا٤بائة بثلث الثمن ا٤بساوي )ثلثها(

فاحملاباة بقدر ثلثها وىو ثلث ماؿ البائع بعد تلف الثمن، ويبقى للورثة ثلثا العبد 
ىو ا٤بساوياف ثلثي ا٤بائتْب، ويلزمهم رد ثلث ا٤بائتْب إٔب ا٤بشَبي، فيسلم ٥بم قدره و 

؛ إذ ا٢باصل احملاباة بالثلث فقط، ولو تلف (ٛ)ضعف ما حصل للمشَبي من احملاباة
بعض الثمن قسط صحة وفسادا بالنسبة ا٤بذكورة، ويصح استخراج الدور ُب الصورتْب 

                                 
 (.ٕٗٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٔ)
 (.ٜٕٙينظر: ا٢باوي الصغّب ص) (ٕ)
 (.ٕ٘ٔ/٘(، البياف )ٕ٘ٗ/ٓٔينظر: هناية ا٤بطلب ) (ٖ)
 /أ/ظ[.ٜٔٔهناية ] (ٗ)
 ُب )ظ(: )وثلثيها(. (٘)
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٙ)
 (: )ثلثيها(.ُب )ظ (ٚ)
 (.ٕٗٗ/ٕينظر: الغرر البهية ) (ٛ)
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شيء با٤بذكورتْب أو ال بطريق ا١برب بأف نقوؿ ُب األؤب: صّح البيع ُب شيء من العبد 
/أ[، لكن ٖٕ٘ثلث العبد، وبقي للورثة عبد إاّل شيًئا ] (ٔ)من الثمن؛ ألف الثمن ]مثل[

ٯبرب بثلث الشيء العائد، فاحملاباة ثلثا شيء والباقي ٥بم عبد إال ثلثي  (ٕ)بعض ]النقص[
ضعف احملاباة وىو شيء وثلث شيء فأجرب وقابل، فيكوف عبد يعدؿ  (ٖ)شيء )يعدؿ(

ة وٟبسوف بنصف الثمن ستْب، فالشيء نصف عبد فيصح ُب نصف العبد وىو مائ
وىو ٟبسوف؛ ألف ذلك قضية التوزيع، فاحملاباة مائة ويبقى للورثة نصف العبد ونصف 

 .(ٗ)الثمن، وذلك مثبلىا
ٗبا قد  (ٙ)عند تعدد العقد )لكّنو( (٘)و٤با كاف ا٣ببلؼ ُب تفريق الصفقة ال ]يتأتى[

ئع كبعناؾ ىذا بألف سواء البا)ويتعدد عقد بتعدد عاقٍد( يتوىم معو اإلٯباد فقاؿ: 
ٖبمسمائة، وا٤بشَبي كبعتكما ىذا بألف  (ٚ)فيقوؿ: قبلت أو قبلت نصف كل منكما/

فيقوالف: قبلنا، أو يقوؿ كل: اشَبيت نصفو ٖبمسمائة، وإف ٓب يقوال ذلك معا 
عدـ طوؿ الفصل كما ٕبثو الزركشي، وىو متجو؛ ألنو ال ضرورة إٔب الَبتيب  (ٛ)]بشرط[

هولة القبوؿ عليهم معا ُب الكل أو البعض ٕبيث ال ٰبصل طوؿ، مع طوؿ الفصل لس
، ألف ذكرىا ضروري فاندفع (ٜ)وليس كما لو كاف للمبيع صفات كثّبة ال ٛبيز ]إال هبا[

، فيجوز ُب ذلك إفراد كل نصيب برده (ٓٔ)ما قالو الشارح وإف وافقو ُب اإلسعاد

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
(، وحاشية ٗٗ/ُٕب األصل: )البعض( وُب )ظ، ـ(: )النقض(، وا٤بثبت من أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)

 (.ٕٗٗ/ٕالشربيِب مع الغرر )
 ُب )ظ(: )تبدؿ(. (ٖ)
 (.ٗٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)
 )تنائي(.ُب األصل:  (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )بينة(. (ٙ)
 /ب/ـ[.ٕٗٔهناية ] (ٚ)
 ُب األصل: )شرط(. (ٛ)
 ُب األصل: )آالهتا(. (ٜ)
 (.ٔٔ-ٜ/ٕاإلسعاد ) (ٓٔ)
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/ب[ اآلخر ُٖٕ٘ب نصيب ]بالعيب، وإذا باف نصيب أحد البائعْب حرا مثبل صّح 
، ولو باع اثناف من اثنْب أو ثبلثة من ثبلثة كاف العقد أربعة أو تسعة، فلكل من (ٔ)قطعا

، وأفهم كبلمو أنو ال عربة بتعدد (ٕ)الثبلثة أف يرد تسع ا٤ببيع على كل من البائعْب الثبلثة
على اّٙباد ا٤بلك ، وفارؽ الشفعة والرىن كما سيذكره بأف مدارىا (ٗ()ٖ)ا٤بعقود )عليو(

وعدمو، ومدار الرىن على اّٙباد الدْين وعدمو، فلو اشَبى أو باع وكيل رجلْب فالعقد 
، ولو وكل أحد وكيلْب اآلخر وجوزناه فاألوجو أف (٘)متحًدا أو وكيبل رجل فهو متعدد

من ا٤ببتدي بالعقد، ثمن(  (ٙ)) )أو تفصيل(العربة با٤بباشرة وىو متحد فبل تعدد، 
أي ٟبسْب، فيقوؿ ا٤بشَبي: قبلتهما أو )وذا بكذا( أي مائة، )ذا بكذا( ػك ــ()كبعتـ

قبلت ٗبائة وٟبسْب لَبتب القبوؿ على اإلٯباب، فإذا وقع مفصبل وقع القبوؿ كذلك، 
فإف وقع اإلٝباؿ ُب األوؿ )والتفصيل ُب الثا٘ب فقد مّر أّوؿ البيع، ولو قاؿ: بعتك 

 .(ٚ)قبل أحدٮبا بعْينوعبدي بألف وجاريٍب ٖبمسمائة، ف
قاؿ القاضي: فالظاىر الصحة، وينازع فيو ما ُب الروضة، وأصلها واجملموع ىنا 
من البطبلف فيما لو باعهما عبده بألف، فقيل: أحدٮبا نصفو ٖبمسمائة، أو باعاه 
عبدٮبا بألف فقيل: نصيب أحدٮبا ٖبمسمائة؛ ألف اإلٯباب وقع ٝبلة وىو يقتضي 

/أ[ كاألسنوي ُب رّد ذلك، وأف ا٤بذىب ٕٗ٘كن أطاؿ األذرعي ]، ل(ٛ)ا١بواب كذلك
الصحة فيهما، وهبا جـز ُب اجملموع ُب ا٤بناىي قاؿ ُب األؤب: ألف إٯبابو ٥بما ٗبنزلة 

قبوؿ أحدٮبا فقط، وكذا يقاؿ بنظّبه ُب الثانية، وبو  (ٜ)/عقدين لكّل واحد عقد، فصحّ 

                                 
 (.ٙٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٔ)
 (.ٙٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٕ)
 ُب )ظ، ـ(: )لو(. (ٖ)
 (.ٙٗ/ٕ(، أسُب ا٤بطالب )ٙ٘/ٕينظر: إخبلص الناوي ) (ٗ)
 (.ٙٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (٘)
 ُب )ظ، ـ(: )وتفصيل(. (ٙ)
 (.ٙٛٗ/ٖ(، هناية احملتاج )ٓٓٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٚ)
 (.ٓٓٗ/ٕ(، مغِب احملتاج )ٙٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٛ)
 . /ب/ظ[ٜٔٔهناية ]( ٜ)
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العقد  (ٔ)ا مّر إ٭با يتجو أف لو سلم ]أّف[يعلم أف ا٤بتجو الصحة، وتعليل البطبلف ٗب
 .(ٕ)واحد وىو ىنا ليس كذلك

 ألفّ  كاف البائع وليا أو وصيا أو قيما؛وٕبث األذرعي القطع بالبطبلف فيما إذا  
يضر با٤بؤب عليو، وفيما إذا كاف ا٤ببيع مرىونا أو جانيا أو ا٤بالك مفلسا  (ٖ)التشقيص

 .(ٗ)ألمور؛ ألف التشقيص يضّر بالغرماء غالًبافأجربه ا٢باكم على بيعو ُب ىذه ا

                                 
 ما بْب ا٤بعقوفتْب ساقط من األصل. (ٔ)
 (.ٖٖٚ/ٜموع )ينظر: اجمل (ٕ)
 (.ٕ٘٘)ا٤بغرب ُب ترتيب ا٤بعرب ص: . ا١بزء من الشيءىو  الشقصو  التجزئة، :التشقيص (ٖ)
 (.ٙٗ/ٕينظر: أسُب ا٤بطالب ) (ٗ)



 الفهارس
 .فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب ورودىا في المصحف الشريف (1
 .فهرس األحاديث مرتبة حسب الحروف الهجائية (2
 .فهرس اآلثار مرتبة حسب الحروف الهجائية (3
 .فهرس األعالم (4
 .فهرس المصطلحات (5
 .ألماكن والبلدانفهرس ا (6
 فهرس المصادر والمراجع. (7
 .فهرس الموضوعات (ٛ
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  فهرس اآلياث القرآًيت هرتبت دسب ورودها يف املصذف الشريف
 الصفذت رقن اآليت اسن السىرة اآليت

 ھ ہ ہ ہ)

 (ھھ

 ٗٛ٘ ٗٗٔ البقرة

 ٜٓٙ ٜٙٔ البقرة (خت حت جت)

 ٖٛ٘ ٜٙٔ البقرة (ىث)

 ٖٛ٘ ٜٙٔ البقرة (يث)

 ٜٙ٘ ٜٙٔ البقرة (ۇ ۇ)

 ٜٙ٘ ٜٙٔ البقرة (ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ)

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ)

 (ې

، ٛٚٗ ٜٙٔ البقرة
ٕ٘ٚ 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې)

 (وئ

 ٜٗٗ ٜٙٔ البقرة

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ)

 (حئ جئ

 ٕٛ٘ ٜٙٔ البقرة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ)

 (ٺ

 ٓٔٗ ٖٕٓ البقرة

 ٕٔٙ ٕ٘ٚ البقرة (ٹ ٹ ٹ)

 ۓ ۓ ے ے ھ ھژ 

 ژ﮴ ﮳ ﮲

 ٖٜ ٜٚٓ آؿ عمراف
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 الصفذت رقن اآليت اسن السىرة اآليت

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ)

 (ڃ ڃ

 ٕٛٙ ٜٕٓ النساء

 ٕٓ٘ ٜ٘ٓ ا٤بائدة (ەئ ائ ائ ى ى ې)

 ٖٕ٘ ٜ٘ٓ ا٤بائدة (ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ)

 ٜٛٗ ٜٙٓ ا٤بائدة (ٻ ٻ ٻ ٱ)

 ٜٙٗ ٜٙٓ ا٤بائدة (ڀ ڀ ڀ ڀ)

 ٜٙٗ ٜٙٓ ا٤بائدة (ٺ ٺ ٺ ٺ)

 ٕٓٙ ٕٓٓ يوسف (ہ ہ ہ)

 گ گ گ گ)

 (ڳ ڳ

 ٖٕٖ ٖٗٓ إبراىيم

 ٓٚٚ ٚٓٓ اإلسراء ژڭ ڭ ڭ ژ 

 ٜٖٔ ٕٚٓ ا٢بجّ  (ژ ڈ ڈ ڎ)
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 فهرس األداديث هرتبت دسب احلروف اهلجائيت
 الصفذت طرف احلديث

 ٖٔٔ ا٤ببارؾ ركعتْبصّل ُب ىذا الوادي : وقاؿأتا٘ب الليلة آت من ريّب 

فأمر٘ب أف آمر أصحايب أف يرفعوا  أتا٘ب جربيل عليو الصبلة والسبلـ
 أصواهتم باإلىبلؿ

ٖٔٚ 

 ٖٗٗ أحب الكبلـ إٔب اهلل تعأب أربع

 ٔ٘ٗ احلق رأسك، وصم ثبلثة أياـ، أو اطعم ستة مساكْب، أو انسك شاة

 ٜٔٗ شيء إالّ الّنساءإذا رميتم ا١بمرة فقد حّل لكم كّل 

 ٜٖ٘ استلم ا٢بجر

 ٜ٘ٙ أعطا٘ب النيب صلى اهلل عليو وسلم دينارا أشَبي بو أضحية أو شاة

 ٖٛٔ أفضل ا٢بج الَعج  والث ج  

 ٖٖٚ أفضل الّدعاِء دعاُء يـو عرفة

 ٜٓٔ أ٥بذا حج؟

 ٖٖٔ ٤با أىللنا أف ٫بـر إذا توجهنا أمرنا رسوؿ اهلل 

 ٘ٙٙ حـر عليهم ٜبنوإّف اهلل إذا حرـّ على قـو أكل شيء 

 ٗٙٙ إف اهلل تعأب حرـّ بيع ا٣بمر وا٤بيتة وا٣بنزير

 ٕٛٗ أف اهلل عز وجل يرفع ا٤بياه العذبة قبل يـو القيامة، وتغور ا٤بياه غّب زمـز

 ٜٓٚ إف اهلل ىو ا٤بسعر، القابض الباسط الرازؽ

 ٖٖٛ إف ا٤بشركْب كانوا ال يفيضوف حٌب تطلع الشمس

 ٖٓٔ ى الظهر ٍب ركبصلّ  أف النيب 

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ركب حٌب جئنا ا٤بزدلفة فأقاـ ا٤بغرب ٍب 
 أناخ الناس ُب مناز٥بم

ٖٚٛ 

أف النيب صلى اهلل عليو وسلم ٤با جاء ا٤بزدلفة توضأ ٍب أقيمت الصبلة 
 فصلى ا٤بغرب ٍب أناخ كل إنساف بعّبه

ٖٚٚ 

 ٜٕٚا٤بناسك كلها، غّب أف ال أف النفساء وا٢بائض تغتسل وٙبـر وتقضي 
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 الصفذت طرف احلديث

 تطوؼ بالبيت

 ٕٖٔ إّف أمي ماتت وٓب ٙبج قّط، أفأحّج عنها؟: يا رسوؿ اهلل: أّف امرأة قالت

إّف فريضة اهلل على عباده ا٢بّج أدركْت أيب : يا رسوؿ اهللأّف امرأة قالت: 
 شيخاً كبّباً 

ٖٔٔ 

رج من الث ني ة كاف يدخل مك ة من الثنية العليا وٱبأف  رسوؿ اهلل 
 السفلى

ٖٕٕ 

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أفاض يـو النحر، ٍب رجع فصلى 
 الظهر ٗبُب

ٖٜٙ 

إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كثر عليو الناس، يقولوف: ىذا ٧بمد 
 ىذا ٧بمد، حٌب خرج العواتق من البيوت

ٖٖٓ 

 ٕٖٖ تى ا٢بجر فاستلموأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٤با قدـ مكة أ

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم هنى عن ٜبن الكلب ومهر البغي 
 وحلواف الكافر

ٙٙٗ 

 ٚٙٚ أف عائشة رضي اهلل عنها اشَبت بريرة

 ٛٗ٘ كاف يفعلو أف عائشة رضي اهلل عنها كانت تنقلو، وكانت ٚبرب أنّو 

ى عليو ا٤بعيشة فمضأف عبدًا صححت لو جسمو ووسعت عليو ُب 
)  ٟبسة أعواـ ال يفد إّٕب َلَمْحرـو

ٔٓٔ 

، ٜٙٗ إف ىذا البلد حراـ ٕبرمة اهلل
ٖٜ٘ 

 ٜٚٗ إف  ىذا البلد حر مو اهلل يـو خلق الس ماوات واألرض

، ٕٛٙ إ٭با البيع عن تراض
ٖٙٛ 

 ٜٕ٘ بكبش حكم ُب الضبع  أنو 

 ٜٜٖ يبيت ٗبكة ليإب مُب رّخص للعباس أف  أنو 
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 الصفذت طرف احلديث

 ٙٔٗ رسل أـ سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ٍب أفاضتأ أنو 

 ٛٗ٘ استهداه وىو با٤بدينة من سهيل ابن عمرو عاـ ا٢بديبية أنّو 

 ٜٓٔ اعتمر ثبلث مرات متفرقات ُب ذي القعدة أنو 

 ٜٓٔ اعتمر عمرة ُب رجب أنو 

 ٜٔٔ اعتمر ُب رمضاف أنو 

 ٜٔٔ اعتمر ُب شواؿ أنو 

 ٜٕٙ ابو أف ٰبلقوا أو يقصروا،أمر أصح أنو 

 ٜٓٙ أمر ا٤بتمّتعْب الفاقدين للهدي بالصـو أنّو 

 ٖٓٔ أىل دبر الصبلة أنّو 

 ٜٙ٘ ٙبلل من عمرتو با٢بديبية حْب صده ا٤بشركوف أنّو 

 ٕٗٛ ٛبتع أنو 

 ٕٖٙ من باب خرج أنو 

 ٕٖٙ من باب بِب سهم خرج أنو 

 ٖٛ٘ قارناتذبح عن نسائو البقر وكن  أنو 

 ٜٖٙ راح إٔب ا٤بوقف فخطب الناس ا٣بطبة األؤب، ٍب أذف ببلؿ أنو 

اإلبل أف يَبكوا ا٤ببيت ٗبُب ويرموا يـو النحر ٝبرة  رخص لرعاء أنّو 
 العقبة ٍب يرموا يـو النفر األوؿ

ٖٜٜ 

 ٜٖٓ ٗبثل ىذا فارموارمى با٢بصى وقاؿ:  أنّو 

 ٖٓٔ صّلى الصبح ٍب ركب أنو 

 ٜٖٓ صلى بذي ا٢بليفة ركعتْب ٍب أحـر و أن

 ٖٖ٘ طاؼ على بعّب كّلما أتى الركن أشار إليو بيده بشيء عنده وكربّ  أنو 

 ٖ٘ٚ ظّلل عليو بثوب وىو يرمي ا١بمرة أنّو 

 ٕٚٗ كاف ٰبب الفأؿ ا٢بسن  أنو 

 ٖٖٗ: ))ربنا آتنا ُب الدنيا حسنة وُب اآلخرة كاف يقوؿ بْب اليمانيْب أنو 
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 الصفذت طرف احلديث

 ة وقنا عذاب النارحسن

 ٕٜٖ كرّب مع كّل الرميات السبع أنّو 

 ٜٖ٘ ٤با فرغ من طوافو قبل ا٢بجر ووضع يديو عليو ومسح هبما وجهو أنو 

 ٖ٘ٗ هنى النساء ُب إحرامهن عن النقاب وما مّسو الورس أنو 

 ٖ٘ٗ وأصحابو اعتمروا من ا١بعرانة فرملوا أنو 

 ٗٚ٘ ذٕبوا ىديهم با٢بديبيةعنهم وأصحابو رضي اهلل  أنو 

 ٚٓ٘ أنو أىدى لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٞبارا وحشيا

 ٙٚٗ أنو بينا ىو واقف بعرفات، إذ أبصر رجبل يقطر رأسو طيبا

 ٕٔٔ أنو صلى اهلل عليو ٠بع رجبل يقوؿ: لبيك عن شربمة

 ٗٗٚ دنانّب أنو صلى اهلل عليو وسلم أٌب بقبلدة فيها خرز وذىب يباع بتسعة

أنو صلى اهلل عليو وسلم أرخص ُب بيع العرايا ٖبرصها فيما دوف ٟبسة 
 أوسق أو ُب ٟبسة أوسق

ٚٗٓ 

 ٕٖ٘ أنو صلى اهلل عليو وسلم كاف يقرأ فيهما الكافروف واإلخبلص

 ٖٖٔ فيستفٌبأنو طاؼ راكباً ُب حجة الوداع ليظهر 

 ٗٓٗ على إثر كل حصاةأنو كاف يرمي ا١بمرة الدنيا بسبع حصيات، يكرب 

 ٖٖ٘ ويقّبل احملجنأنو كاف يستلم ا٢بجر ٗبحجن 

إ٘ب أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ، ولوال أ٘ب رأيت النيب صلى اهلل 
 عليو وسلم يقبلك ما قبلتك

ٖٖٖ 

 ٔ٘٘ إ٘ب حرمت ا٤بدينة

 ٖٓٗ : بسم اهلل، واهلل أكرب، اللهم إٲبانًا بكأوؿ طوافو

غ فعليو حجة أخرى وأٲبا عبد حج ٍب عتق فعليو أٲبا صيّب حج ٍب بل
 حجة أخرى

ٔٓٙ 

 ٖٖٚ أينقص الرطب إذا جف؟

 ٜٛ أيها الناس قد فرض اهلل عليكم ا٢بج فحّجوا
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 الصفذت طرف احلديث

 ٖٔٙ أيؤذيك ىواـ رأسك

 ٖٙٓ البسوا من ثيابكم البياض؛ فإهنا من خّب ثيابكم

 ٜ٘ بِب اإلسبلـ على ٟبس، شهادة أف ال إلو إال اهلل

 ٖٖٛ وال تنبهوا النواـ التقطوا

 ٕ٘ٙ ثامنو٘ب ٕبائطكم

حٌب  -يعِب ُب مزدلفة-ٍب اضطجع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 طلع الفجر وصلى الفجر

ٖٖٛ 

ٍب انصرؼ إٔب ا٤بنحر، فنحر ثبلثا وستْب بيده، ٍب أعطى عليا، فنحر ما 
 غرب، وأشركو ُب ىديو

ٖٜٖ 

ه ٍب ركب القصواء حٌب أتى ا٤بشعر ا٢برا ـ فاستقبل القبلة فدعاه وكرب 
 وىل لو ووح ده

ٖٖٛ ،
ٖٛٗ 

ٍب ركب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فأفاض إٔب البيت، فصلى ٗبكة 
 الظهر

ٖٜٙ 

 ٓٛٚ ا١بالب مرزوؽ، واحملتكر ملعوف

 ٕٗٗ حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت

 ٖٚٚ وِإقامتْب حٌب أتى ا٤بزدلفة فصل ى هبا ا٤بغرب والعشاء بأذاٍف واحدٍ 

 ٜٓٔ حّج يب مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأنا ابن سبع سنْب

 ٖٜ ا٢بج عرفة

 ٜٚ٘ حجي واشَبطي وقوٕب اللهم ٧بلي حيث حبستِب

، ٕٚٗ خذوا عِب مناسككم
ٕٗٓ 

 ٕٙٗ حٌب قدـ مكة فطاؼ بالبيت سبعاً ٍب صلى خرجنا مع رسوؿ اهلل 

 ٕٗٗ ٟبروا وجهو وال ٚبمروا رأسو

 ٜٜٗ ٟبس من الدواب، كلهّن فاسق، يقتلهن ُب ا٢بـر
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 الصفذت طرف احلديث

 ٗٗٚ الذىب بالذىب وزنا بوزف

 ٜٖٗ رحم اهلل احمللقْب

 ٔٓٗ رمى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ا١بمرة يـو النحر ضحى

 ٔ٘ٗ السراويل ٤بن ٓب ٯبد اإلزار وا٣بفاؼ ٤بن ٓب ٯبد النعلْب

 ٖٖٗ ما يلبس احملـر من الثياب سئل النيب 

 ٜٚ ))ال((: عن العمرة أواجبة ىي؟ قاؿ سئل رسوؿ اهلل 

 ٜٙ الصبلة خّب موضوع

صلى الظهر بالبيداء، ٍب ركب وصعد جبل البيداء فأىل با٢بج والعمرة، 
 حْب صلى الظهر

ٖٔٓ 

 ٖٛ٘ صيد الرّب لكم حبلؿ وأنتم حـر ما ٓب تصيدوه أو يصد لكم

 ٕ٘٘ صيد وّج ٧بـر هلل تعأب

يب صلى اهلل عليو وسلم ُب حجة الوداع على راحلتو يستلم طاؼ الن
 ا٢بجر ٗبحجنو

ٖٖٓ 

 ٕ٘ٚ الطعاـ بالطعاـ مثبًل ٗبثلٍ 

 ٖٖٓ طوُب وراء الناس وأنت راكبة

 ٜٔٔ عمرة ُب رمضاف تعدؿ حجو معي

 ٕٗٚ فإذا اختلفت ىذه األصناؼ فبيعوا كيف شئتم إذا كاف يدا بيد

 ٕٔٔ مفلبينا عن الصبياف ورمينا عنه

 ٖٛ٘ ٧برمات كاف الركباف ٲبروف بنا و٫بن مع رسوؿ اهلل 

يركع بذي ا٢بليفة ركعتْب ٍب إذا استوت ناقتو قائمة عند  كاف النيب 
 مسجد ذي ا٢بليفة أىلّ 

ٖٔٔ 

رّب اغفر وارحم و٘باوز عّما تعلم، إّنك كاف يقوؿ ُب سعيو ومشيو: 
 أنت األعّز األكـر

ٖٙٗ 

، ويـو النحر، قبل كنت أطيب النيب صلى   ٖٖٓاهلل عليو وسلم قبل أف ٰبـر
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 الصفذت طرف احلديث

 أف يطوؼ بالبيت، بطيب فيو مسك

 ٕٛٙ ال تبع ما ليس عندؾ

 ٖٕٚ ال تبيعوا الذىب بالذىب، وال الَورَِؽ بالَورِِؽ، وال الرّب بالربّ 

 ٕٗٗ ال ٚبّمروا رأسو وال وجهو

سوؽ، فهو ال تلقوا ا١بلب، فمن تلقاه فاشَبى منو، فإذا أتى سيده ال
 با٣بيار

ٚٛ٘ 

 ٘ٛٚ ال تلّقوا الركباف للبيع

 ٘ٛٚ ال تلّقوا السلع حٌب يهبط هبا إٔب األسواؽ

 ٕٜٙ ال طبلؽ إال فيما ٲبلك، وال عتق إال فيما ٲبلك، وال بيع إال فيما ٲبلك

 ٗٗٚ ال يباع حٌب يفصل

 ٕٛٚ ال يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض

 ٕٛٚ حاضر لباد، دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضهم من بعض ال يبيع

 ٓٛٚ ال ٰبتكر إال خاطئ

 ٛٛٚ ال يسـو الرجل على سـو أخيو

 ٕٙٗ ال ينفرف أحد حٌب يكوف آخر عهده الطواؼ بالبيت

 ٔٛٗ ال ينكح احملـر وال ينكح

 ٗٗٚ ال، حٌب ٛبيز

عمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك، إّف ا٢بمد والن  
 وا٤بلك، ال شريك لك

ٖٔٙ 

 ٘ٙ٘ ففيهما فجاىد: ال، قاؿ: استأذنتهما، قاؿ: نعم، قاؿلك أبواف؟ قاؿ: 

 ٖٖٙ يستلم من البيت إال الركنْب اليمانيْبٓب أر النيب  

 ٕٖٔ ٓب أر النيب صلى اهلل عليو وسلم يهّل حٌب تنبعث بو راحلتو

 ٖٖٚ اً، وُب بصري نوراً اللهم اجعل ُب قليب نوراً، وُب ٠بعي نور 

 ٕٖٗ اللهم البلد بلدؾ، والبيت بيتك، جئت أطلب رٞبتك وأـؤ طاعتك
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اللهم البيت بيتك، وا٢بـر حرمك، واألمن أمنك، وىذا مقاـ العائذ بك 
 من النار

ٖٗٔ 

 ٕٖٗ اللهم إ٘ب أسألك الراحة عند ا٤بوت والراحة عند ا٢بساب

 ٖٖٗ واخلف على كل غائبة ٕب ٖبّب اللهم قنعِب ٗبا رزقتِب وبارؾ ٕب فيو

 ٕ٘ٛ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ا٥بدي و١بعلتها عمرة

 ٖٚٓ ليحـر أحدكم ُب إزاٍر ورداٍء ونعلْب

، ٖٙٓ ما يلبس احملـر من الثياب
ٖٖٗ 

 ٘ٚٗ احملـر أشعث أغرب

 ٖٛٓ احملـر أشعث أغرب

 ٓٛٚ برئ اهلل منومن احتكر الطعاـ أربعْب ليلة برئ من اهلل، و 

 ٔٔٚ من اشَبى ما ٓب يره، فهو با٣بيار إذا رآه

 ٖٖٗ عن لبس القميص واألقبية هنى النيب 

هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أف يلبس احملـر ثوبا مصبوغا بزعفراف 
 أو ورس

ٖٓٛ 

 ٜٖٛ هنى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن ا٣بذؼ

 ٕٛٙ و وسلم عن بيع ا٢بصاة وعن بيع الغررهنى رسوؿ اهلل صلى اهلل علي

 ٕ٘ٚ هنى صلى اهلل عليو وسلم عن بيع اللحم با٢بيواف

 ٙٔٙ ىذا ا٤بنحر، وكل فجاج مكة منحر

 ٖٓٗ ىكذا رمى الذي أنزلت عليو سورة البقرة صلى اهلل عليو وسلم

 ٖٛ٘ ىل منكم أحد أمره أف ٰبمل عليهما أو أشار إليها

اهلل، وأحب أرض إٔب اهلل، ولوال أ٘ب أخرجت منك واهلل إنك ٣بّب أرض 
 ما خرجت

ٖٕٓ 

 ٘ٛ٘ ومن كاف دوف ذلك فمن حيث أنشأ حٌب أىل مكة من مكة
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 الصفذت طرف احلديث

 ٛٓٔ ))نعم، ولك أجر((: قاؿ : أ٥بذا حج؟يا رسوؿ اهلل

: يا رسوؿ اهلل، عمرتنا ىذه لعامنا ىذا أـ قاؿ : ما السبيل؟يا رسوؿ اهلل
 لؤلبد؟

ٜٜ 

 ٜٚ ىل على النساء جهاد؟يا رسوؿ اهلل، 
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 فهرس اآلثار هرتبت دسب احلروف اهلجائيت
 الصفذت طرف األثر

 ٓٙٙ أّجر علي رضي اهلل عنو نفسو لكافر وباشر العمل بنفسو

قّبلو ٍبّ  قّبل الركن ٍّب سجد عليو ٍبّ  -رضي اهلل عنهما–أّف ابن عباس 
 سجد عليو ثبلث مرات

ٖٖٚ 

 ٙٙٚ أّف ابن عمر رضي اهلل عنهما باع عبدا لو بثما٭بائة درىم بالرباءة

 ٖٕ٘ خرجنا حجاجا، فأوطأ رجل منا ظبيا = طارؽ بن شهاب

 ٖٙٔ ابن عمر –لبيك وسعديك وا٣بّب بيديك والرغباء إليك والعمل 

 ٕٖٗ عمر -ا بالسبلـ اللهم أنت السبلـ، ومنك السبلـ، فحينا ربن

 ٖٓٗ ووفاء بعهدؾ  = ابن عمر

 ٔٛ٘ عمر - وكنا نظن أف ىذا اليـو يـو عرفة يا أمّب ا٤بؤمنْب أخطأنا العدد

 ٘ٗ٘ أبو الزبّب –ٯبب بقطع وقلع شجرة صغّبة 
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 فهرس األعالم
 الصفذت العلن

ا٤بنعم بن علي بن أيب الدـ ا٥بمدا٘ب، إبراىيم بن عبد اهلل بن عبد 
 أبو إسحاؽ، شهاب الدين ا٢بموي، الشافعي =

ٕٔٓ 

شهاب  = أٞبد بن ٞبداف بن أٞبد بن عبد الواحد األذرعي الشافعي
 الدين، أبو العباس

ٔٓٛ 

أٞبد بن عبد الرحيم بن ا٢بسْب بن عبد الرٞبن الكردي الرازيا٘ب 
 ا٤بصري = أبو زرعة

ٙٚٙ 

 ٜٗٔ د اهلل بن ٧بمد الطربّي = أبو العّباس ٧بّب الد ين الطربيّ أٞبد بن عب

أٞبد بن عماد بن ٧بمد بن يوسف األقفهسي ٍب القاىري الشافعي = 
 ابن العماد

ٕٚٔ 

 ٔٗٗ أٞبد بن عمر بن أٞبد بن أٞبد بن مهدي ا٤بصري النشائي

 ٕ٘ٚ أٞبد بن عمر بن يوسف ا٣بفاؼ

شهاب ي الشافعي = ابن الن ِقيب، أٞبد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الروم
 الدين، أبو العباس

ٔٚٙ 

أٞبد بن ٧بمد بن أيب ا٢بـز مكي بن ياسْب القموٕب ا٤بصري الشافعي 
 ٪بم الدين، أبو العباس= 

ٔٓ٘ 

 ٖٓٙ أٞبد بن ٧بّمد بن أٞبد اإلسفراييِّب = أبو حامد اإلسفراييِبّ 

 ٗٚٗ أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا١برجا٘ب = أبو العباس

أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن القطاف البغدادي = أبو ا٢بسْب، ابن 
 القطاف

ٗٛٔ 

 ٖٜ أٞبد بن ٧بمد بن علي األنصاري = ابن الرفعة

أٞبد بن موسى بن يونس بن ٧بمد بن منعة اإلربلي ا٤بوصلّي = ابن 
 يونس اإلربلّي ا٤بوصليّ 

ٚٛٗ 

 ٜٕٚ أ٠باء بنت عميس بن مْعد ا٣بثعمية
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 الصفذت العلن

 ٕٓٔ د بن ٧بمد بن أٞبد الرويا٘بإ٠باعيل بن أٞب

 ٚٙٚ بريرة بنت صفواف

 ٕٚٛ بن ا٢بارث بن عصم  بن سعيد ا٤بز٘ب ا٤بد٘ب = أبو عبد الرٞبنببلؿ 

 ٕٚٛ ا٢بارث بن ببلؿ بن ا٢بارث ا٤بز٘ب ا٤بد٘ب

ا٢بسن بن عبْيد اهلل بن ٰبٓب، القاضي البَػْنَدنِيِجّي = أبو علي 
 البَػْندنِيِجيّ 

ٕٜٚ 

َْرَور وِذّي الشافعّي = القاضي ا٢بسْْب أبو ا٢بسْْب ب
ن ٧بمد بن أٞبد ا٤ب

 علي

ٜ٘ 

 ٖٚٔ ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفرّاء البغوّي = أبو ٧بمد، البغويّ 

ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ا٤بعروؼ با٣بطايب = أبو 
 سليماف

٘ٓٓ 

 ٜٕٗ األسديّة خدٯبة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية

 ٜٔٔ زكريا بن ٧بمد بن زكريا األنصاري السنيكي = أبو ٰبٓب

 ٙٙٚ زيد بن ثابت بن الّضحاؾ األنصارّي النجارّي = أبو سعيد

 ٕ٘ٚ زيد بن سلمة الساعدي

السائب بن يزيد بن سعيد بن ٜبامة بن األسود بن أخت النمر، 
 أبو يزيدالكندي = 

ٜٔٓ 

 ٜٜ ن مالك الكنا٘ب ٍب ا٤بد١بيسراقة بن مالك بن جعشم ب

 ٚٗٔ ُسَلْيم بن أيوب بن ُسَلْيم الرازِّي = ُسَلْيم

سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدّي، الّسِجستا٘ب = أبو داود 
 الّسجستا٘بّ 

ٕٛٚ 

سهيل بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود القرشي العامري = أبو 
 يزيد

٘ٗٛ 

 ٛٚ٘ يشية ا٥بامشيةضباعة بنت الزبّب بن عبد ا٤بطلب القر 
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طاىر بن عبد اهلل بن طاىر الطربّي، الشافعّي = القاضي أبو الطّيب 
 الطربيّ 

ٜٔٗ 

العباس بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ القرشّي ا٥بامشّي = 
 أبو الفضل

ٖٖٙ 

 ٓٚٙ عبد الرٞبن بن أٞبد بن ٧بمد السرخسي الُنويزي، الشافعّي = الزاز

 ٕٕٔ بن علي ا٤بتوّٕب، النيسابورّي = أبو سعد ا٤بتوٕب   عبد الرٞبن بن مأموف

عبد الرحيم بن إبراىيم بن ىبة اهلل بن ا٤بسلم بن ىبة اهلل ا١بهِب 
 ا٢بموي

ٖٖٙ 

عبد العزيز بن عبد السبلـ بن أيب القاسم بن ا٢بسن السلمي 
 الدمشقي ٍب ا٤بغريب الشافعي = سلطاف العلماء

ٖٖٙ 

بد الكرٙب بن الفضل الرافعّي القزويِّب = عبد الكرٙب بن ٧بمد بن ع
 الرّافعّي، أبو القاسم

ٜٜ 

 ٕٛٗ عبد اهلل بن الزبّب بن العّواـ القرشّي األسدّي = ابن الزبّب

عبد اهلل بن قيس سليم بن حضار بن حرب بن األشعري الت ميمي 
 الكوُب

ٕٔٗ 

بو عبد اهلل بن ٧بمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس ا٥بهامشي  = أ
 جعفر ا٤بنصور

ٕٗٛ 

عبد اهلل بن ٧بمد ىبة اهلل بن ا٤بطهر بن علي بن أيب عصروف التميمي 
 ا٤بوصلي ٍب الدمشقي

ٖٙٓ 

عبد اهلل بن ىاروف الرشيد بن ٧بمد ا٤بهدي بن أيب جعفر ا٤بنصور 
 العباسي ا٥بامشي = ا٤بأموف

ٕٜٗ 

أبو عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل بن يوسف بن ٧بمد ا١بويِّب = 
 ٧بمد ا١بويِّب، والد إماـ ا٢برمْْب 

ٖٗٔ 

 ٕٓٔ عبد الواحد بن إ٠باعيل بن أٞبد الرويا٘ب الطربّي = أبو احملاسن
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 ٜٛٔ عبد الواحد بن ا٢بسْب الصيمري البصري = أبو القاسم

عثماف بن عبد الرٞبن بن عثماف بن موسى الكردي الشهرزوري 
 ا٤بوصلي = ابن الصبلح

ٔٗٔ 

 ٙٚ الكردي ا٤بارا٘ب ا٤بصري = أبو عمرو عثماف بن عيسى

 ٜ٘ٙ عروة بن ا١بعد البارقي الكوُب األزدي

 ٖٓ٘ علي بن أٞبد بن ا٤برزباف البغدادي = أبو ا٢بسن

 ٔٛٔ عبلء الدين، أبو ا٢بسنعلي بن إ٠باعيل بن يوسف القونوي = 

علي بن ا٤بسلم بن ٧بمد بن علي السلمي الدمشقي = ٝباؿ اإلسبلـ، 
 سنأبو ا٢ب

ٖٗٛ 

 ٓٓٔ علي بن ٧بمد بن حبيب ا٤باوردّي البصرّي = ا٤باوردّي أبو ا٢بسن

 ٛٚٙ عمر الفٌب

 ٔٔٚ عمر بن إبراىيم الكردي

عمر بن رسبلف بن نصّب بن صاّب الكنا٘ب، العسقبل٘ب البلقيِب 
 سراج الدين، أبو حفصا٤بصري الشافعّي = 

ٖٔٓ 

 ٜٕٓ عمر بن ٧بمد الفٌب بن معْيبد األشعري

عمر بن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن عبد اهلل بن علواف القاضي، عز الدين 
 ابن األستاذ

ٔ٘ٛ 

 ٜٕٚ أبو القاسم –٧بمد بن أيب بكر الصديق 

 ٖٕٕ ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد القاضي ا٤بصرّي = ابن ا٢بّداد

 ٕٔٗ ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب الديباجي العثما٘ب = أبو عبد اهلل

 ٖٖٙ علي اليمِب الشافعي = أبو عبد اهلل٧بمد بن إ٠باعيل بن 

٧بمد بن ا٤بنصور أيب جعفر عبد اهلل بن ٧بمد بن علي ا٥بامشي، 
 العباسي = ا٤بهدي

ٕٗٛ 

 ٖٓٔ ٧بمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي الشافعي، الَبكي األصل، ا٤بصري
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 = بدر الدين، أبو عبد اهلل

النسابورّي الشافعّي = أبو ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد الضيّب الطهماّ٘ب 
 عبد اهلل، ابن البيع

ٔ٘ٓ 

٧بمد بن عبد الواحد بن ٧بمد بن عمر بن ا٤بيموف الدارمي = أبو 
 الفرج

ٖ٘ٓ 

٧بمد بن عقيل بن أيب ا٢بسن بن عقيل البالسي = ٪بم الدين، أبو 
 عبد اهلل

ٚ٘٘ 

 ٜٛ ى٧بمد بن عيسى بن َسْوَرة الس َلمّي الَبمذّي = الَبمذّي أبو عيس

 ٜٙٚ ىشاـ بن عروة بن الزبّب بن العّواـ القرشّي األسدّي = أبو ا٤بنذر

 ٕٛٗ الوليد بن عبد ا٤بلك بن مرواف بن ا٢بكم األموي، الدمشقي

 ٜٕٚ ٰبٓب بن أيب ا٣بّب سآب بن أسعد بن ٰبٓب العمراّ٘ب = العمرا٘بّ 

 ٜٕٚ ينٰبٓب بن عبد اللطيف القزويِب، الطاووسّي الشافعي = عبلء الد

 ٕٕ٘ يوسف بن أٞبد بن كّج الدينورّي = ابن كجّ 
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 فهرس املصطلذاث
 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٓٙٗ األترج

 ٜٖٔ اإلٜبد

 ٕٗٔ إجارة ذمة

 ٖٗٔ إجارة عْب

 ٕٗٔ اإلجارة

 ٜٖٔ اآلجرّ 

 ٜ٘ٗ، ٛ٘ٗ االحتقاف

 ٜ٘ٗ اإلحليل

 ٘ٔ٘ اختطفتو

 ٗ٘ٗ األخشم

 ٜٖ٘ اإلذخر

 ٙٓٚ دبّ اإلر 

 ٙٓ٘، ٘ٓ٘ اإلرساؿ

 ٕٛٗ األروقة

 ٘٘ٗ اآلس

 ٚٚٗ، ٛ٘ٗ االستعاط

 ٚٙٗ االستهبلؾ

 ٚٔٙ إشعارىا

 ٕٛٔ اآلفاقي

 ٚٙ٘ اآلفاقي

 ٛٗٙ اإلقالة

 ٖٖٗ األقبية

 ٙٔٚ األكارع
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٔٙ٘ أـ الولد

 ٕٔ٘ االندماؿ

 ٖٖٗ أىل الشطارة

 ٔٗٚ، ٜٚٗ اإلوز

 ٕٜٖ الباقبل

 ٖٙٗ الباف ا٤بنشوش

 ٘ٙٔ لربيدا

 ٘ٔٚ الُبسر

 ٛ٘ٔ الُبضع

 ٜٗٔ البغل

 ٕٗ٘ البقلة

 ٜٖٓ البلور

 ٜٗ٘ البلى

 ٙ٘ٗ البنفسج

 ٔٙٗ البيعثراف

 ٖٖٔ تأنف

 ٜٖٔ الترب

 ٗٓ٘ ٚبللت

 ٙٓٚ التخمْب

 ٜٖ٘ التخوية

 ٛ٘ٙ الت ْدِبّب

 ٚٗٗ الَبفو

ياؽ  ٗٙٙ الَب 

 ٛٚٚ التزويق
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٗٚٗ التسري

 ٚٙٚ التشوؼ

 ٖ٘ٓ التطريف

 ٕٖٔ التعريج

 ٕٙٔ التمادي

 ٜٙٔ التنعيم

 ٖٔٗ التوسل

 ٙٗٗ التوشح

 ٕ٘ٙ التوى

 ٓٗٗ الثخْب

 ٙٙٙ ا١برو

 ٜٖٔ ا١بصّ 

 ٙٓٙ ا١بعالة

 ٖٙٔ جيحوف

 ٓٚٗ ا٢بائل

 ٓ٘ٙ ا٢بريبّ 

 ٖٚٚ ا٢بُرؼ

 ٖٙٙ ا٢برٙب

 ٔٙٔ ا٢بصر

 ٜٔٗ ا٢بصر

 ٖٙ٘ ا٢بقن

 ٖٗٓ ا٢بناء

 ٙ٘ٗ ا٢بناء

 ٕٙٙ ا٣براج
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٛٚٙ ٣بربةا

 ٖٛٚ ا٣برص

 ٕٖٗ ا٣بريطة

 ٖٖٗ ا٣بز

 ٔٙٗ ا٣بزامى

 ٜٖٔ ا٣بزؼ

 ٖٔٚ ا٣بشكناف

 ٖ٘ٓ ا٣بضب

 ٙٚٗ ا٣بضب

 ٜٚٗ ا٣بطمي

 ٗ٘ٔ ا٣بفارة

 ٗ٘ٔ ا٣بفّب

 ٖٙٙ ا٣بلع

 ٜٙٔ ا٣بنثى ا٤بشكل

 ٓٙٗ دار صيِب

 ٖٙٚ الد ْبس

 ٖٙٔ دجلة

 ٘ٗٗ الدرع الزردية

 ٘٘ٔ الدست من الثياب

 ٚٓٚ الدكة

 ٛ٘ٔ ذخّبة

 ٕ٘ٙ الذّمي

 ٙ٘ٔ الربط

 ٕٗ٘ الرجلة
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 ٗ٘ٔ الرصدي

 ٛٗٙ الرقىب

 ٖ٘ٗ الرمل

 ٚ٘ٙ الرىن

 ٘٘ٗ الرٰباف الفارسي

 ٖ٘ٗ، ٔ٘ٗ الزربوؿ

 ٔٛٙ الزرزور

 ٜٖٔ الزرنيخ

 ٖٖٗ الزعفراف

 ٜٕٔ، ٓٓٔ الزمانة

 ٛٗٚ، ٖٔٚ الز واف

 ٚٔ٘ سجيتو

 ٖ٘ٙ السراية

 ٙٙٙ السرجْب

 ٓٙٗ لالسفرج

 ٗٓٔ السفو

 ٕٓٔ الس َلم

 ٖٙٗ السليخة

 ٙٔٚ السْمط

 ٕٗ٘ السنا

 ٓٙٗ السنبل

 ٘٘ٗ السوسن

 ٖٙٔ سيحوف

 ٕ٘ٗ الس ّْب 
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٙٚ٘ الشرذمة

 ٘٘ٙ الش ْفَعة

 ٔٙٗ الشقائق

 ٗٗٚ الشقص

 ٖٖٚ الشموع

 ٖٙٚ الشهد

 ٔٙٗ الشيح

 ٗٙٗ، ٚ٘ٗ الشّبج

 ٘ٛٙ الصربة

 ٚٔٙ صفحة

 ٙ٘ٗ الصندؿ

 ٙٔ٘ لصياؿا

 ٗٔٔ الصيد

 ٕٛ٘ الضب

 ٖ٘ٗ الضبع

 ٔٛٙ الطاووس

 ٕٗٚ الطربزد

 ٕٖ٘ الطوؽ

 ٛٙٗ العبق

 ٔٗٚ العراب

 ٜٖٗ العرؼ

 ٖٕٓ العصمة

 ٓٓٔ العضب

 ٖ٘ٗ، ٛٓٔ العضد
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٓٙٗ العفص

 ٖٛ٘ عقر

 ٛٗٙ العمرى

 ٙ٘ٗ العنرب

 ٔٚٔ العنت

 ٓٛٙ العندليب

 ٙ٘ٗ العود

 ٓ٘ٗ الغاصب

 ٕٚٔ غرّه

 ٖٖٛ لَغَلسا

 ٖٔٚ فْأرة الػِمسك

 ٖٙٚ الفانيد

 ٕٛٙ الفدية

 ٖٕٕ، ٕٕٔ الفرائض

 ٜٙٔ الفرسخ

 ٖٕٕ، ٚٗٔ الفروع

 ٚٔٔ الفساد

 ٜٖٔ الفصيل

 ٗٓٗ، ٖٓٔ الفطرة

 ٜٗٗ الفطرة

 ٖٔٚ الفّقاع

 ٖٖ٘، ٕٖ٘ الفواخت

 ٔٛ القاضي

 ٕٛٚ القّباف
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٕ٘ٗ القبقاب

 ٜٗٔ القتب

 ٙ٘ٙ الُقرعة

 ٖٖٙ، ٖٕ٘ قريش

 ٙٙٙ القز  

 ٓ٘ٗ القصاب

 ٕٓٔ القضية

 ٓٗٗ القلنسوة

 ٓٗٙ القمار

 ٓٗٙ قمار

 ٕٖ٘ الُقمري

 ٖٕٗ القمل

 ٛٓ٘ القهر

 ٕٗٙ، ٜٕٗ القهقرى

 ٜٔ٘ القوائم

 ٗٔٚ قوصرة

 ٔٙٗ القيصـو

 ٙ٘ٗ الكاذي

 ٙ٘ٗ الكافور

 ٜٚٙ الكرباس

 ٘ٗٔ الكسوة

 ٓ٘٘ الكسوة

 ٖ٘ٙ، ٖ٘ٔ الكسوؼ

 ٖٓٔ الكفارة
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٚٚٙ الكناسة

 ٕ٘ٔ الكنيسة

 ٕٓٔ لغو

 ٚ٘ٗ اللوز

 ٕٗٗ ا٤بتحّبة

 ٚٗ٘ مثغور

 ٖٙ٘ اجملوسي

 ٕ٘ٔ احملارة

 ٚ٘ٔ احملَبؼ

 ٖٖ٘ احملجن

 ٓٗٙ، ٜٖٙ احملجور

 ٓٔٔ احملظورات

 ٛٓٔ اْلِمحّفة

 ٔ٘ٔ، ٖٓٔ احململ

 ٜٖٔ ا٤بدر

 ٕٓ٘ ا٤بذر

 ٚٙٔ ا٤براىقات

 ٕٖٛ ا٤برحاض

 ٜٕٔ ا٤برحلة

 ٖٛٓ ٤بزعفرا

 ٛٗٙ ا٤بستأمن

 ٛٔٔ مستداـ

 ٙ٘ٗ ا٤بسك

 ٓٛٙ ا٤بشاححة
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٖٛٓ، ٖٚٓ ا٤بصبوغ

 ٙٛٚ ا٤بصراة

 ٓٙٗ ا٤بصطكى

 ٖٛٓ ا٤بعصفر

 ٖٛٓ ا٤بغرة

 ٖٖٕ مفَبشات

 ٖٚٓ، ٖٙٓ ا٤بقصور

 ٔٙ٘ ا٤بكاتب

 ٘٘ٗ ا٤بنثور

 ٘ٗٔ ا٤بنصب

 ٖٖٕ منعرجاهتا

 ٜٚٙ ا٤بيزاب

 ٖٖٙ، ٕٖٙ ا٤بيل

 ٔٚٔ ناجزة

 ٓٙٗ النارنج

 ٘٘ٗ نبت طيب الرائحة

 ٔٓٔ الّنْذرُ 

 ٗٗٔ النسيئة

 ٓ٘ٙ النشاب

 ٛٔ٘ نّفر

 ٖ٘ٓ النقش

 ٖٗ٘ النمار

 ٘٘ٗ النماـ

 ٗٙٗ النػ ْور
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 الصفذت املصطلخ أو الكلوت الغريبت

 ٖٚٓ النيلة

 ٖٚٓ نيلة

 ٖٖٔ ا٥ببة

 ٜٔٚ ا٥براش

 ٜ٘ٚ ا٥بريسة

 ٛٗٗ ا٥بمياف

 ٕٖٗ ا٥بودج

 ٔٙٔ ىيجاف

 ٕٖ٘ الوبر

 ٖٔٗ الورس

 ٘٘ٗ الورس

 ٔٔٔ الوصي

 ٓٗٗ وقصتو

 ٙ٘ٙ الوقف

 ٘٘ٗ اليا٠بْب

 ٜٖٔ، ٜٖٓ الياقوت

 ٕٚٗ يتضلع

 ٖٚٗ، ٕٙٗ يثرب

 ٜٖٚ ٰبنث

 ٖٔ٘، ٖٓ٘ الّببوع

 ٕٚٔ يريق

 ٛٔٙ يشّرؽ

 ٕٕٔ يليب
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 فهرس األهاكي والبلداى
 الصفذت املكاى أو البلد

 ٖٓٔ بدر

 ٜٛٔ تبوؾ

 ٕٖٔ الثنية العليا

 ٖ٘ٔ جبل أيب قبيس

 ٕٕٖ جبل قعيقعاف

 ٕٔٓ رابغ

 ٛٓٔ الر ْوحاء

 ٕ٘ٓ سواكن

 ٕ٘ٓ الصفراء

 ٜٙٔ الطائف

 ٔ٘٘ الطائف

 ٖٜ عرفة

 ٕٓٓ العقيق

 ٖٕٕ مصر

 ٕٔٔ مُب

 ٖٖٕ ٭برة

 ٖٔٔ الوادي ا٤ببارؾ

 ٖٛٚ وادي ٧بسر
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 فهرس املصادر واملراجع
أٞبد بن علي  ،الفضل يبأل، بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة إتحاف المهرة -ٔ

ٙبقيق : مركز خدمة السنة ، ىػ(ٕ٘ٛبن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبل٘ب )ا٤بتوَب: 
٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف  ، عنوالسّبة ، بإشراؼ د زىّب بن ناصر الناصر

الطبعة األؤب ، ، وية )با٤بدينة(ومركز خدمة السنة والسّبة النب -الشريف )با٤بدينة( 
 .ـ ٜٜٗٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ

، أليب ا٢بسن، علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب البصرّي، األحكام السلطانّية -ٕ
 القاىرة. –ىػ(، عن دار ا٢بديث ٓ٘ٗالبغدادي، الشهّب با٤باوردّي )ت: 

 ىػ(، عن٘ٓ٘، أليب حامد، ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي )ت: إحياء علوم الّدين -ٖ
 لبناف. –دار ا٤بعرفة، بّبوت 

ىػ( ٙبقيق: ٖٚٛإ٠باعيل بن أيب بكر ا٤بقرئ )ت، لشرؼ الدينإخالص الناوي،  -ٗ
 مصر. –عبد العزيز عطية زلط. القاىرة 

، للشيخ ٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -٘
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔبّبوت،  -، ٕىػ(، عن ا٤بكتب اإلسبلمّي، طٕٓٗٔ)ت : 

للعبلمة شرؼ الدين أيب ٧بمد، اإلرشاد، )إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي(  -ٙ
ىػ( عن ٖٚٛإ٠باعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل الشرجّي، ا٤بعروؼ بابن ا٤بقرئ )ت:

 ـ.ٖٕٔٓ -ىػ ٖٗٗٔ، ٔدار ا٤بنهاج، ط
النمري ، أليب عمر، يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الرّب بن عاصم االستذكار -ٚ

ىػ(، ٙبقيق: سآب ٧بمد عطا، ٧بمد علي معوض، عن دار ٖٙٗالقرطيب )ت: 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔلبناف، عاـ  –بّبوت  -، ٔالكتب العلمّية، ط

، أليب عمر، يوسف بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد االستيعاب في معرفة األصحاب -ٛ
لبجاوي، عن دار ىػ(، ٙبقيق: علي ٧بمد اٖٙٗبن عاصم النمري القرطيب )ت: االرب 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ، بّبوت، عاـ ٔا١بيل، ط
ىػ(، من بداية  ٜٙٓحملمد بن أيب شريف الشافعي )ت:اإلسعاد بشرح اإلرشاد،  -ٜ

كتاب الزكاة إٔب هناية باب الرىن، ٙبقيق: عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد الوىاب ٧بمد 
 ٤بنورة.العقيل، رسالة ماجستّب نوقشت ُب ا١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا

زكريا بن ٧بمد بن زكريا األنصاري، زين ل، أسنى المطالب في شرح روض الطالب -ٓٔ
 .دار الكتاب اإلسبلمي، عن ىػ(ٕٜٙالدين أبو ٰبٓب السنيكي )ا٤بتوَب: 
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، أليب الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن اإلصابة في تمييز الصحابة -ٔٔ
عبد ا٤بوجود وعلّي ٧بّمد ىػ(، ٙبقيق: عادؿ أٞبد ٕ٘ٛحجر العسقبلّ٘ب )ت: 

 ىػ.٘ٔٗٔلبناف، عاـ  -بّبوت  ،ٔمعّوض، عن دار الكتب العلمّية، ط
)ىو حاشية على فتح ا٤بعْب بشرح قرة  إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -ٕٔ

العْب ٗبهمات الدين(، أليب بكر )ا٤بشهور بالبكري( بن ٧بمد شطا الدمياطي )ت: 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔ، عاـ ٔ، طىػ(، عن دار الفكرٕٖٓٔبعد 

٧بمد بن عمر بن ا٢بسن بن  ،عبد اهلل يبأل، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين -ٖٔ
، ىػ(ٙٓٙا٢بسْب التيمي الرازي ا٤بلقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ا٤بتوَب: 

 .بّبوت –دار الكتب العلمية  ، عنق: علي سامي النشاريقٙب
بن ٧بمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت:  ، ٣بّب الدين بن ٧بموداألعالم  -ٗٔ

 ـ.ٕٕٓٓ، عاـ ٘ٔىػ(، عن دار العلم للمبليْب، طٜٖٙٔ
، ١بماؿ الّدين، أيب عبد اهلل، ٧بمد بن عبد اهلل، ابن إكمال األعالم بتثليث الكالم -٘ٔ

ىػ(، ٙبقيق: سعد بن ٞبداف الغامدي، ٕٚٙمالك الطائي ا١بيا٘ب، ٝباؿ الدين )ت: 
ـّ   ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔالّسعودية، عاـ  –، مكة ا٤بكرمة ٔالقرى، ط عن جامعة أ

، لئلماـ الشافعي، أليب عبد اهلل، ٧بمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن األم -ٙٔ
ىػ(، عن دار ٕٗٓشافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي )ت: 

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔا٤بعرفة، بّبوت، عاـ 
، أليب الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العمر إنباء الغمر بأبناء -ٚٔ

ٙبقيق: د حسن حبشي، عن اجمللس األعلى للشئوف  ىػ(ٕ٘ٛالعسقبل٘ب )ا٤بتوَب: 
 ـٜٜٙٔىػ، ١ٖٜٔٛبنة إحياء الَباث اإلسبلمي، مصر، عاـ  -اإلسبلمية 

اهلل بن ، لقاسم بن عبد أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء -ٛٔ
ىػ(، ٙبقيق: ٰبٓب حسن مراد، عن دار ٜٛٚأمّب علي القونوي الرومي ا٢بنفي )ت: 

 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕٗٗٔالكتب العلمية، عاـ 
بّبوت  –إل٠باعيل بن ٧بمد أمْب، عن دار إحياء الَباث العريب إيضاح المكنون،  -ٜٔ

 لبناف. –
الواحد بن ، أليب احملاسن، عبد بحر المذىب في فروع مذىب اإلمام الشافعيّ  -ٕٓ

ىػ(، حّققو وعّلق عليو: أٞبد عّز و عناية الّدمشقّي، عن ٕٓ٘إ٠باعيل الّروياّ٘ب )ت:
 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔدار إحياء الَباث العريّب، ط
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، أليب الفداء، إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصري ٍب الدمشقي البداية والنهاية -ٕٔ

، عاـ ٔاهلل بن عبد احملسن الَبكي، عن دار ىجر، طىػ(، ٙبقيق: عبد ٗٚٚ)ت: 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ

مد بن علي بن ٧بمد بن عبد اهلل حمل، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -ٕٕ
 .بّبوت –دار ا٤بعرفة  ، عنىػ(ٕٓ٘ٔالشوكا٘ب اليمِب )ا٤بتوَب: 

، ِلِسراج يرالبدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكب -ٖٕ
الد ين، أيب حفص، عمر بن علي بن أٞبد الّشافعّي ا٤بصري ا٤بعروؼ بابن ا٤بلق ن، 

ىػ(، ٙبقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهلل بن سليماف وياسر بن كماؿ، ٗٓٛ)ت: 
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالسعودية، عاـ  -، الرياضٔعن دار ا٥بجرة، ط

ىػ(، ٕٜٕعفر اليعقويّب )ت: بعد ، ألٞبد بن إسحاؽ )أيب يعقوب( بن جالبلدان -ٕٗ
 ىػ.ٕٕٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔعن دار الكتب العلمّية، ط

لرضي الدين أيب الربكات ٧بمد بن أٞبد بن عبد اهلل الغزي العامري بهجة الناظرين،  -ٕ٘
، ط  ـ.ٕٓٓٓ -ٕٔٗٔ، ٔالشافعي، عن دار ابن حـز

عبد ا٤بلك الكتامي علي بن ٧بمد بن ل، بيان الوىم واإليهام في كتاب األحكام -ٕٙ
ق: د. ا٢بسْب آيت يق، ٙبىػ(ٕٛٙا٢بمّبي الفاسي، أبو ا٢بسن ابن القطاف )ا٤بتوَب: 

 .ـٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔالطبعة األؤب ، ، الرياض –دار طيبة  ، عنسعيد
عبد اهلل، ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة البخاري،  يبأل، التاريخ الكبير -ٕٚ

 الدكن.  –رؼ العثمانية، حيدر آباد ىػ(، عن دائرة ا٤بعإٙ٘)ت: 
بكر أٞبد بن علي بن ثابت بن أٞبد بن مهدي ا٣بطيب  يبأل، تاريخ بغداد وذيولو -ٕٛ

ىػ(، دراسة وٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا، عن دار الكتب ٖٙٗالبغدادي )ت: 
 ىػ.ٚٔٗٔبّبوت، عاـ  –، ٔالعلمية، ط

البن ا٤بلّقن، سراج  اج للنووي(،)على ترتيب ا٤بنه تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج -ٜٕ
ىػ( ٙبقيق: ٗٓٛالدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أٞبد الشافعّي ا٤بصرّي )ت: 

 ىػ.ٙٓٗٔ مكة ا٤بكرمة، عاـ -، ٔبن سعاؼ الّلحيا٘ب، عن دار حراء، طاعبداهلل 
دار  ، عنعبد اهلل بن عبد العزيز بن ٞبادة ا١بربينل ،تسهيل العقيدة اإلسالمية -ٖٓ

 .الطبعة الثانية، لنشر والتوزيعالعصيمي ل
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، أليب، الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر تقريب التهذيب -ٖٔ
سوريا،  -، ٔىػ(، ٙبقيق: ٧بمد عوامة، عن دار الرشيد، طٕ٘ٛالعسقبلّ٘ب )ت: 

 ـ.ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔعاـ 
، أليب الفضل، أٞبد بن علي التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -ٕٖ

ىػ(، ٙبقيق: أبو عاصم حسن بن ٕ٘ٛمد بن أٞبد بن حجر العسقبل٘ب )ت: بن ٧ب
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔمصر، عاـ  ،ٔبن قطب، عن مؤسسة قرطبة، طاعباس 

، أليب إسحاؽ، إبراىيم بن علي بن يوسف الّشّبازّي )ت: التنبيو في الفقو الّشافعيّ  -ٖٖ
 عوديّة.ا٤بملكة العربية السّ  -ىػ(، عن دار عآب الكتب، الرياض ٙٚٗ

٧بمد بن أٞبد  ،عبد اهلل أيب ،شمس الدين، لتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -ٖٗ
ق: مصطفى أبو الغيط عبد ا٢بي يق، ٙبىػ(ٛٗٚ: تبن عثماف بن قَاٲْباز الذىيب )

 .ـٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ ، عاـالرياض - ،ٔ، طدار الوطن ، عنعجيب
ن أٞبد بن حجر ، أليب الفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بتهذيب التهذيب -ٖ٘

، ا٥بند، عاـ ٔىػ(، عن مطبعة دائرة ا٤بعارؼ النظامية، طٕ٘ٛالعسقبلّ٘ب )ت: 
 ىػ.ٕٖٙٔ

ىػ(، ٖٓٚ، أليب منصور، ٧بمد بن أٞبد بن األزىري ا٥بروي، )ت: تهذيب اللغة -ٖٙ
 -ىػ ٖٗٛٔة للتأليف والَبٝبة. عاـ ٙبقيق ٦بموعة من احملق قْب، عن الدار ا٤بصريّ 

 ـ.ٜٗٙٔ
، أليب ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفرّاء فقو اإلمام الشافعيّ  التهذيب في -ٖٚ

ىػ(، ٙبقيق: الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود والشيخ علّي ٧بّمد ٙٔ٘البغوّي )ت: 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔمعّوض، عن دار الكتب العلمية، ط

الدين، بن ا٢باج نوح بن  عبد الرٞبن ٧بمد ناصر يب، ألالتوسل أنواعو وأحكامو -ٖٛ
، ق: ٧بمد عيد العباسييق، ٙبىػ(ٕٓٗٔ٪باٌب بن آدـ، األشقودري األلبا٘ب )ا٤بتوَب: 

 -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة: الطبعة األؤب ، الرياض –مكتبة ا٤بعارؼ للنشر والتوزيع  عن
 .ـٕٔٓٓ

، لزين الدين ٧بمد، ا٤بدعو بػ:عبد الرؤوؼ بن تاج التوقيف على مهمات التعاريف -ٜٖ
ىػ(، عن ٖٔٓٔلعارفْب بن علي بن زين العابدين ا٢بدادي ٍب ا٤بناوي القاىري )ت: ا

 ـ.ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔالقاىرة، عاـ  -، ٔدار عآب الكتب، ط
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، لعبد الرٞبن بن ناصر بن عبد اهلل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -ٓٗ

، عن مؤسسة ىػ(، ٙبقيق: عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبقٖٙٚٔالسعدي )ا٤بتوَب: 
 ـ. ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔالرسالة، الطبعة: األؤب 

ىػ(، ٙبقيق: ٕٖٔ، أليب بكر، ٧بمد بن ا٢بسن بن دريد األزدي )ت: جمهرة اللغة -ٔٗ
 ـ.ٜٚٛٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔرمزي منّب بعلبكي، عن دار العلم للمبليْب، ط

هية ُب ىػ(، مطبوع مع الغرر البٕٜٜ)ت: حاشية اإلمام أحمد بن قاسم العبادي -ٕٗ
ىػ(، زكريا بن ٕٜٙشرح البهجة الوردية، ا٤بؤلف: لزين الدين أيب ٰبٓب السنيكي )ت: 

 ٧بمد بن أٞبد بن زكريا األنصارّي، عن ا٤بطبعة ا٤بيمنّية.
، لسليماف حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب -ٖٗ

َرِمّي ا٤بصري الشافعي )ت:  ىػ(، عن دار الفكر، عاـ ٕٕٔٔبن ٧بمد بن عمر الُبَجيػْ
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ

ىػ(، مطبوع ٜٚ٘، للشيخ أيب العّباس بن أٞبد الرملّي، )ت: حاشية الرملّي الكبير -ٗٗ
 مع أسُب ا٤بطالب ُب شرح روض الطالب، عن دار الكتاب اإلسبلمي.

ت: نور الدين بن علي الشرباملسي األقهري ) ،يب الضياءأل ،حاشية الشبراملسيّ  -٘ٗ
 - ىػٗٓٗٔ ، عاـدار الفكر، بّبوتبوع مع هناية احملتاج، عن ، مطىػ(ٚٛٓٔ
 . ـٜٗٛٔ

مطبوع مع ٙبفة احملتاج، عن ا٤بكتبة  ،، لئلماـ عبد ا٢بميد الشروا٘بحاشية الشروانيّ  -ٙٗ
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٚ٘ٔالتجارية الكربى ٗبصر، عاـ 

، أليب ا٢بسن، علي بن أٞبد بن حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -ٚٗ
ىػ(، ٙبقيق: يوسف الشيخ ٧بمد البقاعي، ٜٛٔٔ)ا٤بتوَب:  كـر الصعيدي العدويم

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔعاـ ، بّبوت –عن دار الفكر 
حاشية العالمة ابن حجر الهيتمي على شرح اإليضاح في مناسك الحج لإلمام  -ٛٗ

 ا٤بدينة ا٤بنورة. –عن مكتبة السلفية النووي، 
غفار بن عبد الكرٙب القزويِب الشافعي لنجم الدين، عبد الالحاوي الصغير،  -ٜٗ

ابن ا١بوزي،  ىػ(، ٙبقيق: د. صاّب بن ٧بمد بن إبراىيم اليابس، عن دار٘ٙٙ)ت:
 ىػ.ٖٓٗٔ، ٔط

، لزكريا بن ٧بمد بن أٞبد بن زكريا األنصاري، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة -ٓ٘
ا٤ببارؾ، عن دار  ىػ(، ٙبقيق: د. مازفٕٜٙزين الدين أبو ٰبٓب السنيكي )ا٤بتوَب: 

 ىػ.ٔٔٗٔلطبعة: األؤب، ، ابّبوت –الفكر ا٤بعاصر 
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 لعبد القادر بن عبد ا٤بطلب ا٤بنديلي األندونيسي، عن مؤسسةالخزائن السنية،  -ٔ٘
 . ـٕٗٓٓىػ ٕ٘ٗٔالرسالة، عاـ 

مد أمْب بن فضل اهلل بن ٧بب حمل، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر -ٕ٘
دار صادر  ، عنىػ(ٔٔٔٔموي األصل، الدمشقي )ا٤بتوَب: الدين بن ٧بمد احمليب ا٢ب

 .بّبوت –
، البن ا٤بلق ن، سراج الدين، أيب حفص عمر بن علي بن أٞبد خالصة البدر المنير -ٖ٘

 -ىػ ٓٔٗٔ، عاـ ٔىػ(، عن مكتبة الرشد، طٗٓٛالشافعّي ا٤بصرّي )ت: 
 ـ.ٜٜٛٔ

علي بن ٧بمد بن أٞبد  ، أليب الفضل، أٞبد بنالّدراية في تخريج أحاديث الهداية -ٗ٘
ىػ(، ٙبقيق: السيد عبد اهلل ىاشم اليماّ٘ب ا٤بدّ٘ب، ٕ٘ٛبن حجر العسقبلّ٘ب )ت: 

 لبناف. –بّبوت  عن دار ا٤بعرفة
الفضل أٞبد بن علي بن ٧بمد بن  يبأل، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -٘٘

، مد عبد ا٤بعيد ضافمراقبة / ٧بو  قيق، ٙبىػ(ٕ٘ٛأٞبد بن حجر العسقبل٘ب )ا٤بتوَب: 
ىػ/ ٕٜٖٔالطبعة: الثانية، ، صيدر اباد/ ا٥بند -٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانية  عن

 .ـٕٜٚٔ
، للقاضي عبد النيب ابن دستور العلماء = جامع العلوم في اصطالحات الفنون -ٙ٘

ىػ(، عرب عباراتو الفارسية: حسن ىا٘ب ٕٔعبد الرسوؿ األٞبد نكري )ت: ؽ 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔب العلمّية، طفحص، عن دار الكت

، لشمس الدين، أبو ا٤بعإب، ٧بمد بن عبد الرٞبن بن الغزي )ت: ديوان اإلسالم -ٚ٘
 –، بّبوت ٔىػ(، ٙبقيق: سيد كسروي حسن، عن دار الكتب العلمية، طٚٙٔٔ

 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔلبناف عاـ 
موسى ا٣ُبْسَرْوِجردي ا٣براسا٘ب، أبو ، ألٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن الدعوات الكبير -ٛ٘

ىػ(، ٙبقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، عن غراس للنشر ٛ٘ٗبكر البيهقي )ا٤بتوَب: 
 ـ. ٜٕٓٓالكويت، الطبعة: األؤب للنسخة الكاملة،  –والتوزيع 

ا٢بسْب  بن جبّب، ٧بمد بن أٞبد بن جبّب الكنا٘ب األندلسي، أيبال،، رحلة ابن جبير -ٜ٘
 .دار ومكتبة ا٥ببلؿ، بّبوت ، عنىػ(ٗٔٙ)ا٤بتوَب: 

مد بن عبد اهلل )أيب بكر( بن ٧بمد ابن أٞبد بن ٦باىد القيسي حمل، الرد الوافر -ٓٙ
، ىػ(ٕٗٛالدمشقي الشافعي، مشس الدين، الشهّب بابن ناصر الدين )ا٤بتوَب: 
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 عاـ الطبعة: األؤب،، بّبوت –ا٤بكتب اإلسبلمي  ، عنق: زىّب الشاويشيقٙب

 ىػ.ٖٜٖٔ
، أليب عبد اهلل ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بنعم الروض المعطار في خبر األقطار -ٔٙ

، ٕىػ(، ٙبقيق: إحساف عباس، عن مؤسسة ناصر، للثقافة، طٜٓٓا٢ِبمّبى )ت: 
 ـٜٓٛٔعاـ  –بّبوت 

، أليب زكريا ٧بيي الّدين ٰبٓب بن شرؼ النووّي )ت: روضة الطالبين وعمدة المفتين -ٕٙ
 دارأٞبد عبد ا٤بوجود وعلّي ٧بّمد معّوض، طبعة خاصة عن  ىػ(، ٙبقيق: عادؿٙٚٙ

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٖٕٗٔا٤بملكة العربية السعودية  -عآب الكتب، الرياض 
، أليب منصور، ٧بّمد بن أٞبد بن األزىرّي الزاىر في غريب ألفاظ اإلمام الّشافعيّ  -ٖٙ

لبشائر ىػ(، ٙبقيق: د/ عبد ا٤بنعم طوعي بشّناٌب، عن دار آٖٚا٥بروّي، )ت: 
 اإلسبلمّية. 

، للعبلمة ٧بّمد الّزىري الغمراوّي )ت: بعد الّسراج الوّىاج على متن المنهاج -ٗٙ
 لبناف. –ىػ(، عن دار ا٤بعرفة، بّبوت ٖٖٚٔ

، أليب عبد الرٞبن، ٧بمد سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا -٘ٙ
ىػ(، ٕٓٗٔأللباّ٘ب )ت: ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودرّي ا

 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔالّسعوديّة، عاـ  –، الرياض ٔعن مكتبة ا٤بعارؼ، ط
، أليب عبد الرٞبن، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا الّسّيئ في األمة -ٙٙ

٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودرّي األلباّ٘ب )ت: 
 -ىػ ٕٔٗٔالسعوديّة، عاـ  -، الرياض ٔ، طىػ(، عن دار ا٤بعارؼٕٓٗٔ
 ـ.ٕٜٜٔ

ىػ(، ٖٕٚ، البن ماجو، أيب عبد اهلل، ٧بمد بن يزيد القزويِّب، )ت: سنن ابن ماجو -ٚٙ
فيصل عيسى البايب  -ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الكتب العربّية 

 ا٢بليب.
بن بشّب بن شداد بن ، أليب داود، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ سنن أبي داود -ٛٙ

ىػ(، احملقق: ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، عن ٕ٘ٚعمرو األزدي الس ِجْستا٘ب )ت: 
 بّبوت. –ا٤بكتبة العصريّة، صيدا 

، أليب عيسى، ٧بمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاؾ، سنن الترمذي -ٜٙ
عبد الباقي، ىػ(، ٙبقيق وتعليق: أٞبد ٧بمد شاكر و ٧بمد فؤاد ٜٕٚالَبمذي، )ت: 
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، مصر، ٕوإبراىيم عطوة عوض، عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ا٢بليب، ط
 ـ.ٜ٘ٚٔ -ىػ ٜٖ٘ٔعاـ 

، أليب ا٢بسن، علي بن عمر بن أٞبد بن مهدي بن مسعود ابن سنن الدارقطنيّ  -ٓٚ
ىػ(، ٙبقيق: شعيب االرنؤوط، ٖ٘ٛبن دينار البغدادّي الدارقطِّب )ت: االنعماف 

شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أٞبد برىـو عن مؤّسسة الرسالة،  حسن عبدا٤بنعم
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔط

للبيهقّي، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى  الّصغرى السُّنن -ٔٚ
ىػ(، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، ٛ٘ٗا٣ُبْسَرْوِجردي، ا٣براساّ٘ب، البيهقّي )ت: 

 -ىػ ٓٔٗٔباكستاف، عاـ  –، كراتشي ٔدراسات اإلسبلمية، طعن جامعة ال
 ـ.ٜٜٛٔ

، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣ُبْسَرْوِجردّي السُّنن الكبرى -ٕٚ
ىػ(، ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطا، عن دار الكتب ٛ٘ٗا٣براسا٘ب، البيهقّي )ت: 

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٖالعلمية، ط
، أليب عبد الرٞبن، أٞبد بن شعيب بن علي ا٣براساّ٘ب، النسائّي )ت: سُّنن الكبرىال -ٖٚ

بّبوت،  -، ٔىػ(، ٙبقيق: حسن عبد ا٤بنعم شليب، عن مؤسسة الرسالة، طٖٖٓ
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٔٗٔعاـ 

، أيب عبد = السُّنن الّصغرى للن سائيّ  سنن الّنسائي = المجتبى من السُّنن -ٗٚ
ىػ(، ٙبقيق: عبد ٖٖٓبن علي ا٣براساّ٘ب، الن سائّي )ت: الرٞبن، أٞبد بن شعيب 

 -ىػ ٙٓٗٔ، عاـ ٕالفتاح أبو غدة، عن مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمية، ط
 ىػ.ٜٙٛٔ

، أليب عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف بن قَاٲْباز الذىيب )ت: سير أعالم النبالء -٘ٚ
رناؤوط، عن مؤّسسة ىػ(، ٙبقيق ٦بموعة من احملق قْب بإشراؼ الشيخ شعيب األٛٗٚ

 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ، ٖالّرسالة، ط
، أليب الفبلح، عبد ا٢بي بن أٞبد بن ٧بمد شذرات الذىب في أخبار من ذىب -ٙٚ

ىػ(، ٙبقيق: ٧بمود األرناؤوط، خرج ٜٛٓٔابن العماد الَعكري ا٢بنبلي، )ت: 
بّبوت، عاـ  –، دمشق ٔأحاديثو: عبد القادر األرناؤوط، عن دار ابن كثّب، ط

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ
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، حمليي الّسنة، أيب ٧بمد، ا٢بسْب بن مسعود بن ٧بمد بن الفراء البغوّي شرح السُّنة -ٚٚ

٧بمد زىّب الشاويش، عن  -ىػ(، ٙبقيق: شعيب األرنؤوط ٙٔ٘الشافعّي )ت: 
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، دمشق، ٕا٤بكتب اإلسبلمّي، ط

علّي بن ٧بمد ابن أيب صدر الدين ٧بمد بن عبلء الدين ، لشرح العقيدة الطحاوية -ٛٚ
 ، عنٙبقيق: أٞبد شاكر، ىػ(ٕٜٚ: تالعز ا٢بنفي، األذرعي الصا٢بي الدمشقي )

 ىػ. ٛٔٗٔ -الطبعة: األؤب ، وزارة الشؤوف اإلسبلمية، واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد
، أليب جعفر، أٞبد بن ٧بمد بن سبلمة بن عبد ا٤بلك بن سلمة شرح معاني اآلثار -ٜٚ

ىػ(، ٙبقيق ٧بمد زىري ٕٖٔا٤بصرّي، ا٤بعروؼ بالطحاوّي )ت: األزدّي ا٢بجرّي 
ىػ، ٗٔٗٔ، عاـ ٧ٔبمد سيد جاد ا٢بق، عن دار عآب الكتب، ط -النجار 
 ـ.ٜٜٗٔ

، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣ُبْسَرْوِجردي شعب اإليمان -ٓٛ
ميد حامد، ىػ(، ٙبقيق: الدكتور عبد العلي عبد ا٢بٛ٘ٗا٣براسا٘ب، البيهقي )ت: 

، عاـ ٔعن مكتبة الرشد بالرياض بالتعاوف مع الدار السلفية ببومباي با٥بند، ط
 ـ.ٖٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ

، ا٤بؤلف: أليب نصر، إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىري الّصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -ٔٛ
ىػ(، ٙبقيق: أٞبد عبد الغفور عطار، عن دار العلم للمبليْب، ٖٜٖالفارايب )ت: 

 ـ.ٜٚٛٔ -  ىػٚٓٗٔلبناف، عاـ  –ت ، بّبو ٗط
، أليب بكر، ٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲبة السلمّي النيسابورّي صحيح ابن خزيمة -ٕٛ

 –ىػ(، ٙبقيق: د/ ٧بمد مصطفى األعظمي، عن ا٤بكتب اإلسبلمّي ٖٔٔ)ت: 
 بّبوت.

، أليب عبد الرٞبن، ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن األم – صحيح أبي داود -ٖٛ
، ٔىػ(، عن مؤسسة غراس، طٕٓٗٔـ، األشقودرّي األلباّ٘ب )ت: بن آدا٪باٌب 

 ـ.ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالكويت، عاـ 
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل =  صحيح البخاري -ٗٛ

، أليب عبداهلل، ٧بمد بن إ٠باعيل البخارّي ا١بعفّي، ٙبقيق: ٧بمد زىّب وسننو وأيامو
 ىػ.ٕٕٗٔ، عاـ ّٔنجاة، طبن ناصر الناصر، عن دار طوؽ ال

، للشيخ: أليب عبد الرٞبن، ٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب صحيح الترغيب والترىيب -٘ٛ
 السعودية. –الرياض  ،٘ىػ(، عن مكتبة ا٤بعارؼ، طٕٓٗٔ)ت: 
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، أليب عبد الرٞبن، ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج صحيح الجامع الصغير وزياداتو -ٙٛ
 ىػ(، عن ا٤بكتب اإلسبلمي.ٕٓٗٔباّ٘ب )ت: نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودري األل

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول = صحيح مسلم  -ٚٛ
ىػ(، ٕٔٙ، لئلماـ مسلم بن ا٢بجاج، أيب ا٢بسن القشّبي النيسابورّي )ت:  اهلل

 بّبوت. –ٙبقيق: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الَباث العريّب 
، لسليماف بن سحماف الشهابية على الشبو الداحضة الشامية الصواعق المرسلة -ٛٛ

بن مصلح بن ٞبداف بن مصلح بن ٞبداف بن مسفر بن ٧بمد بن مالك بن عامر 
ىػ(، عن دار العاصمة، الرياض، ٜٖٗٔ: تا٣بثعمي، التبإب، العسّبي، النجدي )

 ا٤بملكة العربية السعودية.
ىػ(، عن ٕٓٗٔدين األلبا٘ب )ت: ، للّشيخ ٧بّمد ناصر الضعيف سنن الترمذيّ  -ٜٛ

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٔٔٗٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔا٤بكتب االسبلمي، ط
شمس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ل، الضوء الالمع ألىل القرن التاسع -ٜٓ

منشورات  ، عنىػ(٧ٜٕٓبمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٧بمد السخاوي )ا٤بتوَب: 
 .بّبوت –دار مكتبة ا٢بياة 

لعبد الوىاب بن عبد الرٞبن الربيهي طبقات صلحاء اليمن = تاريخ البريهي،  -ٜٔ
 صنعاء. -السكسي اليمِب، ٙبقيق: عبد اهلل ٧بمد ا٢ببشي، عن مكتبة اإلرشاد 

، لتاج الدين، عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي )ت: طبقات الشافعية الكبرى -ٕٜ
تاح ٧بمد ا٢بلو، عن دار ىػ(، ٙبقيق: د/ ٧بمود ٧بمد الطناحي د/ عبد الفٔٚٚ

 ىػ.ٖٔٗٔ، عاـ ٕىجر، ط
، أليب بكر بن أٞبد بن ٧بمد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، طبقات الشافعية -ٖٜ

ىػ(، ٙبقيق: د/ ا٢بافظ عبد العليم خاف، عن ٔ٘ٛتقي الدين ابن قاضي شهبة )ت: 
 ىػ.ٚٓٗٔبّبوت، عاـ  -، ٔدار عآب الكتب، ط

ي  الدين، أيب عمرو، عثماف بن عبدالّرٞبن، ا٤بعروؼ ، لِتقطبقات الفقهاء الشافعية -ٜٗ
ىػ(، ٙبقيق: ٧بيي الّدين علي ٪بيب، عن دار البشائر ٖٗٙبابن الّصبلح )ت: 

 ـ.ٕٜٜٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔاإلسبلمّية، ط
، أليب الفداء، إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشّي البصرّي طبقات الفقهاء الّشافعّيين -ٜ٘

، ٔا٤بنصورة، ط -ىػ(، ٙبقيق: أنور الباز، عن دار الوفاء ٗٚٚ ٍب الّدمشقّي )ت:
 ـ.ٕٗٓٓ
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ىػ(، هتذيب: ٙٚٗ، أليب إسحاؽ، إبراىيم بن علي الشّبازّي )ت: طبقات الفقهاء -ٜٙ

ىػ(، ٙبقيق: إحساف عباس، عن دار الرائد ٔٔٚبن مكـر ابن منظور )ت: ا٧بمد 
 ـ.ٜٓٚٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔالعريّب، ط

، أليب عبد اهلل، ٧بمد بن سعد بن منيع ا٥بامشي بالوالء، البصري، رىالطبقات الكب -ٜٚ
ىػ(، ٙبقيق: إحساف عباس، عن دار صادر، ٖٕٓالبغدادي ا٤بعروؼ بابن سعد )ت: 

 ـ.ٜٛٙٔلبناف، عاـ  –، بّبوت ٔط
، أليب حفص، عمر بن ٧بمد بن أٞبد بن إ٠باعيل، ٪بم الدين النسفي طلبة الطلبة -ٜٛ

 ىػ.ٖٔٔٔعة العامرة، مكتبة ا٤بثُب ببغداد، عاـ ىػ(، عن ا٤بطبٖٚ٘)ت: 
، لعبد الكرٙب بن ٧بمد الرافعّي القزويِّب )ت: الّشرح الكبير=  العزيز شرح الوجيز -ٜٜ

، ٙبقيق وتعليق: الشيخ: علّي ٧بّمد معّوض، والشيخ عادؿ أٞبد ىػ(ٖٕٙ
 -ىػ ٚٔٗٔلبناف، عاـ  -، بّبوت ٔعبدا٤بوجود، عن دار الكتب العلمّية، ط

 ـ.ٜٜٚٔ
لعلي بن ا٢بسن بن أيب بكر بن ا٢بسن العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية،  -ٓٓٔ

بن وىاسي الزبيدي، ٙبقيق: ٧بمد بن علي األكوع ا٢بوإب، عن مركز الدراسات 
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػ ٖٓٗٔ، ٔبّبوت، ط –صنعاء، دار اآلداب  –والبحوث اليمِب 

٧بمد بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة  شمس الدينل، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن -ٔٓٔ
 .بّبوت –دار ا٤بعرفة  ، عنىػ(ٗٓٓٔشهاب الدين الرملي )ا٤بتوَب: 

، لعبد اهلل بن عمر البيضاوي الغاية القصوى في دراية الفتوى -ٕٓٔ
 .ى(٘ٛٙ)ت:

، لزكريا بن ٧بمد بن أٞبد بن زكريا األنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الورديّة -ٖٓٔ
 ىػ(، عن ا٤بطبعة ا٤بيمنّية.ٕٜٙٓب السنيكي )ت: زين الدين، أيب ٰب

، لتقّي الدين، أيب عمرو، عثماف بن عبد الرٞبن، ا٤بعروؼ بابن فتاوى ابن الصالح -ٗٓٔ
ىػ(، ٙبقيق: د/ موفق عبد اهلل عبد القادر، عن مكتبة العلـو ٖٗٙالصبلح )ت: 

 ىػ.ٚٓٗٔ ، بّبوت عاـٔوا٢بكم، عآب الكتب، ط
د بن ٧بمد بن علي بن حجر ا٥بيتمي السعدي األنصاري، ٞبأل، الفتاوى الحديثية -٘ٓٔ

 .دار الفكر ، عنىػ(ٜٗٚالعباس )ا٤بتوَب:  شهاب الدين شيخ اإلسبلـ، أيب
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، لزين الدين، زكريا بن ٧بمد بن أٞبد بن زكريا فتح الوىاب بشرح منهج الطالب -ٙٓٔ
 -ىػ ٗٔٗٔىػ(، عن دار الفكر، عاـ ٕٜٙاألنصاري، أيب ٰبٓب السنيكي )ت: 

 ـ.ٜٜٗٔ
، فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية الجمل -ٚٓٔ

ىػ(، ٕٗٓٔبن عمر بن منصور العجيلي األزىري، ا٤بعروؼ با١بمل )ت: السليماف 
 عن دار الفكر.

العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن  أيب ،تقي الدين، لقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة -ٛٓٔ
لقاسم بن ٧بمد ابن تيمية ا٢برا٘ب ا٢بنبلي الدمشقي عبد السبلـ بن عبد اهلل بن أيب ا

 –مكتبة الفرقاف  ، عنق: ربيع بن ىادي عمّب ا٤بدخلييق، ٙبىػ(ٕٛٚ: ت)
 .ىػٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔبعة: األؤب )٤بكتبة الفرقاف( ، الطعجماف

، للدكتور سعدي أبو حبيب، عن دار الفكر، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا -ٜٓٔ
 .ـ ٜٛٛٔىػ =  ٛٓٗٔـ سورية، عا –، دمشق ٕط

أليب عبد الّرٞبن، ا٣بليل بن أٞبد بن عمرو بن ٛبيم الفراىيدي البصرّي  كتاب العين -ٓٔٔ
ىػ(، ٙبقيق: د/ مهدي ا٤بخزومّي، و د/ إبراىيم السامرّائّي، عن دار ٓٚٔ)ت: 

 ومكتبة ا٥ببلؿ.
لئلماـ ٰبٓب بن شرؼ النووي،عن دار كتب اإليضاح في مناسك الحج والعمرة،  -ٔٔٔ

  ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالسعودية  –، بّبوت، ا٤بكتبة اإلمدادية ٕائر العلمية، طالبش
، للعبلّمة، أٞبد بن ٧بمد بن علي، ا٤بعروؼ كفاية النبيو في شرح التنبيو -ٕٔٔ

 ـ.ٜٕٓٓ، عاـ ٔبابن الرّفعة، عن دار الكتب العلمية، ط
بن  ، لِتقي  الّدين، أيب بكر بن ٧بمدكفاية األخيار في حّل غاية اإلختصار -ٖٔٔ

ىػ(، ٙبقيق: علّي ٜٕٛعبدا٤بؤمن بن حريز بن معلى ا٢بسيِب ا٢بصِّب، الشافعّي )ت: 
سورية،  –، دمشق ٔعبد ا٢بميد بلطجي و٧بّمد وىيب سليماف، عن دار ا٣بّب، ط

 ـ.ٜٜٗٔعاـ 
(، أليب البقاء، أيوب بن موسى معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) اتيّ الكلّ  -ٗٔٔ

٧بمد  -ىػ(، ٙبقيق: عدناف درويش ٜٗٓٔا٢بنفي )ت:  ا٢بسيِب القرٲبي الكفوي،
 بّبوت. –ا٤بصري، عن مؤسسة الرسالة 
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نجم الدين ٧بمد بن ٧بمد الغزي )ا٤بتوَب: ل، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة -٘ٔٔ

الطبعة ، لبناف –دار الكتب العلمية، بّبوت  ، عنق: خليل ا٤بنصوريق، ٙبىػ(ٔٙٓٔ
 .ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٛٔٗٔاألؤب، 

، ألٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن القاسم الّضيّب، أبو ا٢بسن اللباب في الفقو الشافعيّ  -ٙٔٔ
ىػ(، ٙبقيق: أ.د/ عبد الكرٙب بن صنيتاف العمرّي، ٘ٔٗابن احملاملّي الشافعّي )ت: 

 ىػ.ٙٔٗٔ، ا٤بدينة ا٤بنّورة، ا٤بملكة العربّية الّسعودية، عاـ ٔعن دار البخاري، ط
ٞبد بن مصطفى الل َبابِيدي أل، جم أسماء األشياءاللطائف في اللغة = مع -ٚٔٔ

 .القاىرة –دار الفضيلة  ، عنىػ(ٖٛٔٔالدمشقي )ا٤بتوَب: 
، أليب ا٢بسن، نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -ٛٔٔ

ىػ(، ٙبقيق: حساـ الدين القدسّي، عن مكتبة القدسي، القاىرة، ٚٓٛا٥بيثمي )ت: 
 ـ.ٜٜٗٔىػ، ٗٔٗٔعاـ 

ىػ(، ٜٖ٘، ألٞبد بن فارس بن زكرياء القزويِّب الرازّي، أبو ا٢بسْب )ت: مجمل الّلغة -ٜٔٔ
 –بّبوت  ،ٕدراسة وٙبقيق: زىّب عبد احملسن سلطاف، عن مؤسسة الّرسالة، ط

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔلبناف، عاـ 
 ،٧بيي الدين ،زكريا يبأل ((مع تكملة السبكي وا٤بطيعي)) المجموع شرح المهذب -ٕٓٔ

  ، .دار الفكر عن ىػ(ٙٚٙ: تووي )ٰبٓب بن شرؼ النّ 
، أليب ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي )ت: المحكم والمحيط األعظم -ٕٔٔ

بّبوت،  -، ٔىػ(، ٙبقيق: عبد ا٢بميد ىنداوي، عن دار الكتب العلمّية، طٛ٘ٗ
 ـ. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔ عاـ

ن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفّي ، لزين الدين، أيب عبد اهلل، ٧بمد بمختار الّصحاح -ٕٕٔ
 ـ.ٜٙٛٔىػ(، عن دار ا٤بعاجم ُب مكتبة لبناف، عاـ ٙٙٙالرازي )ت: 

، يوسف بن ٰبٓب البويطّي القرشّي ]أٲبن بن ناصر مختصر البويطي، ألبي يعقوب -ٖٕٔ
بن نايف السبلٲبة[، رسالة ماجستّب، مقّدمة لقسم الفقو با١بامعة اإلسبلمّية با٤بدينة 

 ا٤بنّورة. 
، أليب إبراىيم إ٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل ا٤بزّ٘ب مختصر المزنّي في فروع الشافعّية -ٕٗٔ

 مطبوع مع األـ. ىػ(،ٕٗٙ)ت: 
ىػ(، ٙبقيق: ٛ٘ٗ، أليب ا٢بسن، علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي )ت: المخصص -ٕ٘ٔ

ىػ ٚٔٗٔ، بّبوت، عاـ ٔخليل إبراىم جفاؿ، عن دار إحياء الَباث العريّب، ط
 ـ.ٜٜٙٔ
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، أليب داود، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرو راسيلالم -ٕٙٔ
ىػ(، ٙبقيق: شعيب األرناؤوط، عن مؤسسة الرسالة، ٕ٘ٚاألزدي الّسِجْستاّ٘ب )ت: 

 ىػ.ٛٓٗٔ ، بّبوت، عاـٔط
 ،٧بمد يب، ألمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان -ٕٚٔ

وضع ، ىػ(ٛٙٚ: تبن أسعد بن علي بن سليماف اليافعي ) عفيف الدين عبد اهلل
 ، عاـلبناف –بّبوت  ،ٔط ة،دار الكتب العلميّ  ، عنحواشيو: خليل ا٤بنصور

 .ـٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔ
لصفّي الدين، عبد ا٤بؤمن بن عبد  ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع -ٕٛٔ

، ٔىػ(، عن دار ا١بيل، طٜٖٚا٢بق، ابن مشائل القطيعي البغدادي، ا٢بنبلي، )ت: 
 ىػ. ٕٔٗٔبّبوت، عاـ 

، أليب عبيد، عبد اهلل بن عبد العزيز بن ٧بمد البكري األندلسي المسالك والممالك -ٜٕٔ
 ـ.ٕٜٜٔ ىػ(، عن دار الغرب اإلسبلمي، عاـٚٛٗ)ا٤بتوَب: 

، أليب عبد اهلل، ا٢باكم ٧بمد بن عبد اهلل بن ٧بمد المستدرك على الصحيحين -ٖٓٔ
ىػ(، ٙبقيق: مصطفى عبد ٘ٓٗالنيسابوري ا٤بعروؼ بابن البيع )ت: الضيب الطهما٘ب 

 ـ.ٜٜٓٔ –ىػ ٔٔٗٔ، بّبوت، عاـ ٔالقادر عطا، عن دار الكتب العلمّية، ط
، أليب داود، سليماف بن داود بن ا١بارود الطيالسّي مسند أبي داود الطيالسيّ  -ٖٔٔ

كّي، عن دار ىػ(، ٙبقيق: الدكتور/ ٧بمد بن عبد احملسن الَب ٕٗٓالبصرّي )ت: 
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٜٔٗٔ، مصر، عاـ ٔىجر، ط

، أليب يعلى، أٞبد بن علي بن ا٤بُثُب بن ٰبٓب بن عيسى بن ىبلؿ مسند أبي يعلى -ٕٖٔ
ىػ(، ٙبقيق: حسْب سليم أسد، عن دار ا٤بأموف ٖٚٓالتميمي، ا٤بوصلي )ت: 

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ، دمشق، عاـ ٔللَباث، ط
د اهلل، أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن ، أليب عبمسند اإلمام أحمد بن حنبل -ٖٖٔ

عادؿ مرشد، وآخروف،  -ىػ(، ٙبقيق: شعيب األرنؤوط ٕٔٗأسد الشيباّ٘ب )ت: 
 ٕٔٗٔ، عاـ ٔإشراؼ: د/ عبد اهلل بن عبد احملسن الَبكي، عن مؤسسة الرسالة، ط

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ 
س بن العباس ، لئلماـ الشافعّي، أيب عبد اهلل، ٧بمد بن إدريمسند اإلمام الشافعي -ٖٗٔ

بن عثماف بن شافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرشي ا٤بكي )ت: 
ىػ(، ٘ٗٚىػ(، رتبو: سنجر بن عبد اهلل ا١باوٕب، أبو سعيد، علم الدين )ت: ٕٗٓ
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 -ىػ ٕ٘ٗٔ، الكويت، عاـ ٔٙبقيق: ماىر ياسْب فحل، عن شركة غراس، ط

 ـ.ٕٗٓٓ
الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن  ، أليبمشارق األنوار على صحاح اآلثار -ٖ٘ٔ

 ىػ(، عن ا٤بكتبة العتيقة ودار الَباث.ٗٗ٘عمروف اليحصيب السبٍب، )ت: 
، أليب عبد اهلل، ٧بمد بن عبد اهلل ا٣بطيب العمري، وٕب الدين، مشكاة المصابيح -ٖٙٔ

ىػ(، ٙبقتق: ٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب، عن ا٤بكتب اإلسبلمي، ٔٗٚالتربيزي )ت: 
 ـ.ٜ٘ٛٔت، بّبو  -، ٕط

، أليب بكر، عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن نافع ا٢بمّبّي اليماّ٘ب الصنعاّ٘ب )ت: المصن ف -ٖٚٔ
، بّبوت، ٕىػ(، ٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمي، عن ا٤بكتب اإلسبلمي، طٕٔٔ
 .ىػٖٓٗٔعاـ 

دار القلم،  ، عنمد بن ٧بمد حسن ُشر ابحمل، المعالم األثيرة في السنة والسيرة -ٖٛٔ
 .ىػٔٔٗٔ -الطبعة األؤب ، بّبوت -دمشق - الدار الشامية

، أليب سليماف، ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍّب ا٤بعروؼ عالم السنن -ٜٖٔ
 ـ.ٕٖٜٔ -ىػ ٖٔ٘ٔ، حلب، ٕىػ(، عن ا٤بطبعة العلمية، طٖٛٛبا٣بطّايّب )ت: 

، أليب القاسم، سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب الّلخمّي، المعجم األوسط -ٓٗٔ
ىػ(، ٙبقيق: طارؽ بن عوض اهلل بن ٧بمد، عبد احملسن ٖٓٙي، الطرباّ٘ب )ت: الشام

 القاىرة. –بن إبراىيم ا٢بسيِّب، عن دار ا٢برمْْب 
لشهاب الدين، أيب عبد اهلل، ياقوت بن عبد اهلل الرومّي ا٢بموّي معجم البلدان،  -ٔٗٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، بّبوت، عاـ ٕىػ(، عن دار صادر، طٕٙٙ)ت: 
ْرزُباف بن ، أليبمعجم الصحابة -ٕٗٔ

َ
 القاسم، عبد اهلل بن ٧بمد بن عبد العزيز بن ا٤ب

ىػ(، ٙبقيق: ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا١بكِب، ٖٚٔسابور بن شاىنشاه البغوي )ت : 
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالكويت، عاـ  ،ٔعن مكتبة دار البياف، ط

 ، لسليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أيب القاسمالمعجم الكبير -ٖٗٔ
ىػ(، ٙبقيق: ٞبدي بن عبد اجمليد السلفي، عن مكتبة ابن تيمية، ٖٓٙالطربا٘ب )ت: 

 القاىرة. ،ٕط
، لعاتق بن غيث بن زوير الببلدي معجم الَمعالم الجغرافّية في الّسيرة الّنبويّة -ٗٗٔ

 -ىػ ٕٓٗٔ، مكة ا٤بكرمة عاـ ٔىػ(، عن دار مكة، طٕٓٔٓا٢بريب )ت: 
 ـ.ٕٜٛٔ
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، أليب أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة المعجم المفهرس أو تجريد -٘ٗٔ
ىػ(، ٕ٘ٛالفضل، أٞبد بن علي بن ٧بمد بن أٞبد بن حجر العسقبلّ٘ب )ت: 

، عاـ ٔلبناف، ط –ٙبقيق: ٧بمد شكور ا٤بياديِب، عن مؤّسسة الّرسالة، بّبوت 
 ـ.ٜٜٛٔ-ىػ ٛٔٗٔ

، عاـ ٖط، للشيخ بكر أبو زيد، عن دار العاصمة، معجم المناىي اللفظّية -ٙٗٔ
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ

، تأليف: ٦بمع الّلغة العربية بالقاىرة، )إبراىيم مصطفى/ أٞبد المعجم الوسيط -ٚٗٔ
 الزيات/ حامد عبد القادر/ ٧بمد الّنجار(، عن دار الدعوة.

، أليب عبيد، عبد اهلل بن عبدالعزيز معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -ٛٗٔ
 –، بّبوت ٖىػ(، عن دار عآب الكتب، طٚٛٗبن ٧بمد البكري األندلسّي )ت: 

 ىػ.ٖٓٗٔلبناف، عاـ 
، أليب بكر، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣ُبْسَرْوِجردّي معرفة السُّنن واآلثار -ٜٗٔ

ىػ(، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي أمْب قلعجي، عن جامعة ٛ٘ٗا٣براساّ٘ب، البيهقي )ت: 
بّبوت( ، دار -ة )دمشق باكستاف( ، دار قتيب -الدراسات اإلسبلمية )كراتشي 

 -ىػ ٕٔٗٔ، عاـ ٔالقاىرة(، ط -دمشق( ، دار الوفاء )ا٤بنصورة  -الوعي )حلب 
 ـ.ٜٜٔٔ

، أليب نعيم، أٞبد بن عبد اهلل بن أٞبد بن إسحاؽ بن موسى بن معرفة الصحابة -ٓ٘ٔ
ىػ(، ٙبقيق: عادؿ بن يوسف العزازي، عن دار الوطن، ٖٓٗمهراف األصبها٘ب )ت: 

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔـ ، الرياض، عأط
ناصر بن عبد السيد أىب ا٤بكاـر ابن على، أبو الفتح، لفي ترتيب المعرب،  المغرب -ٔ٘ٔ

َطر زِّى )ا٤بتوَب: 
ُ
 .دار الكتاب العريب ، عنىػ(ٓٔٙبرىاف الدين ا٣بوارزمي ا٤ب

، حملمد بن أٞبد ا٣بطيب الّشربيِّب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -ٕ٘ٔ
، عن دار ا٤بعرفة، بّبوت ٔىػ(، اعتُب بو: ٧بمد خليل عيتا٘ب. طٜٚٚت: الشافعّي )

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔلبناف، عاـ  -
أليب ٧بمد، موّفق الدين، عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد بن قدامة ا١بّماعيلي  ،المغني -ٖ٘ٔ

ىػ(، عن مكتبة ٕٓٙا٤بقدسي ٍب الدمشقي ا٢بنبلي، الشهّب بابن قدامة ا٤بقدسي )ت: 
 القاىرة.
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ناسك ا٢بج والعمرة، أليب عبد الرٞبن، ٧بمد ناصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن م -ٗ٘ٔ

 .ٔىػ(، عن مكتبة ا٤بعارؼ، طٕٓٗٔ: تآدـ، األشقودري األلبا٘ب )
، أليب زكريا ٧بيي الّدين ٰبٓب بن شرؼ النووّي )ت: منهاج الطالبين وعمدة المفتين -٘٘ٔ

–، عن دار ا٤بنهاج، جدة ٔىػ(، عُب بو: ٧بّمد ٧بّمد طاىر شعباف، طٙٚٙ
 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔالسعودية، عاـ 

، أليب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف اإلمام الشافعيّ  والمهّذب في فق -ٙ٘ٔ
عن دار القلم  ،ٔىػ(، ٙبقيق وتعليق: د/ ٧بمد الّزحيلّي، طٙٚٗالّشّبازّي )ت: 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔبّبوت. عاـ  –والّدار الشامّية  –بدمشق 
١بماؿ الدين، عبد الرحيم اإلسنوي، اعتُب ي شرح الروضة والّرافعّي، المهّمات ف -ٚ٘ٔ

، ط  -ىػ ٖٓٗٔ، عاـ ٔبو: أبو الفضل الدمياطّي أٞبد بن علّي، عن دار ابن حـز
 ـ.ٜٕٓٓ

 الكوْيت. –، عن وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمّية الموسوعة الفقهّية الكويتّية -ٛ٘ٔ
ن مالك بن عامر األصبحّي ا٤بدّ٘ب )ت: ، لئلماـ مالك بن أنس بموطأ اإلمام مالك -ٜ٘ٔ

ىػ(، صححو ورقمو وخرج أحاديثو وعلق عليو: ٧بمد فؤاد عبد الباقي، عن دار ٜٚٔ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ ٙٓٗٔلبناف، عاـ  –إحياء الَباث العريب، بّبوت 

يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل ل، النجوم الزاىرة في ملوك مصر والقاىرة -ٓٙٔ
وزارة الثقافة واإلرشاد  ، عنىػ(ٗٚٛ: تاسن، ٝباؿ الدين )الظاىري ا٢بنفي، أبو احمل

 .القومي، دار الكتب، مصر
، نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيلعي -ٔٙٔ

ىػ(، ١ٕٚٙبماؿ الدين، أيب ٧بمد، عبد اهلل بن يوسف بن ٧بمد الزيلعي )ت: 
لبناف/ دار القبلة -بّبوت  -ة والنشر ٙبقيق: ٧بمد عوامة، عن مؤسسة الرياف، للطباع

 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ، عاـ ٔالسعودية، ط –جدة  -للثقافة اإلسبلمية
، أليب العباس نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على مذىب اإلمام الشافعّي  -ٕٙٔ

ىػ(، ٗٓٓٔأٞبد بن ٞبزة بن شهاب الدين الرملّي ا٤بنوُّب ا٤بصرّي األنصارّي )ت: 
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔلبناف، عاـ  –لمّية، بّبوت عن دار الكتب الع

، أليب ا٤بعإب، عبد ا٤بلك بن عبد اهلل بن يوسف نهاية المطلب في دراية المذىب -ٖٙٔ
ىػ(، حّققو وصنع فهارسو: أ. د/ ٛٚٗابن ٧بمد ا١بويِّب، ا٤بلقب بإماـ ا٢برمْب )ت: 

، ية السعوديةا٤بملكة العرب -عبد العظيم ٧بمود الّديب، عن دار ا٤بنهاج، الرياض 
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔ، ٔط
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، جملد الدين، أيب السعادات، ا٤ببارؾ بن ٧بمد بن النهاية في غريب الحديث واألثر -ٗٙٔ
ىػ(، ٙبقيق: ٙٓٙبن ٧بمد ابن عبد الكرٙب الشيبا٘ب ا١بزري ابن األثّب )ت: ا٧بمد 

ػ ىٜٜٖٔبّبوت،  -٧بمود ٧بمد الطناحي، عن ا٤بكتبة العلمية  -طاىر أٞبد الزاوى 
 ـ.ٜٜٚٔ -

ي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل حمل، النور السافر عن أخبار القرن العاشر -٘ٙٔ
 ىػ.٘ٓٗٔ، ٔ، طبّبوت –دار الكتب العلمية  ، عنىػ(ٖٛٓٔالَعْيَدُروس )ا٤بتوَب: 

٠باعيل بن ٧بمد أمْب بن مّب إل، ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين -ٙٙٔ
طبع بعناية وكالة ا٤بعارؼ ا١بليلة ُب  ،ىػ(ٜٜٖٔدي )ا٤بتوَب: سليم البابا٘ب البغدا

أعادت طبعو باألوفست: دار إحياء الَباث العريب ، ٜٔ٘ٔمطبعتها البهية استانبوؿ 
 .لبناف –بّبوت 

، لصبلح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي )ت: الوافي بالوفيات -ٚٙٔ
بّبوت،  –عن دار إحياء الَباث ىػ(، ٙبقيق: أٞبد األرناؤوط وتركي مصطفى، ٗٙٚ
 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٓٗٔعاـ 

ىػ(، ٘ٓ٘، ٧بمد بن ٧بمد الغزإب الطوسي )ت: الوسيط في المذىب، ألبي حامد -ٛٙٔ
القاىرة، عاـ  ،ٔٙبقيق: أٞبد ٧بمود إبراىيم ، ٧بمد ٧بمد تامر، عن دار السبلـ، ط

 ىػ.ٚٔٗٔ
ين أٞبد بن ٧بمد بن العباس مشس الد يبأل، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -ٜٙٔ

ق: إحساف يق، ٙبىػ(ٔٛٙإبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف الربمكي اإلربلي )ا٤بتوَب: 
 .بّبوت –دار صادر  ، عنعباس

ىػ(، ٙبقيق: ٗٚٚ، لتقي الدين، ٧بمد بن ىجرس بن رافع السبلمي )ت: الوفيات -ٓٚٔ
، بّبوت -، ٔصاّب مهدي عباس، د/ بشار عواد معروؼ، عن مؤسسة الرسالة، ط

 ىػ.ٕٓٗٔعاـ 
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 فهرس املىضىعاث
 الصفذت املىضىع

 ٘ ا٤بقّدمة

 ٜ أسباب اختيار ا٤بوضوع وأٮبيتو

 ٕٔ الدراسات السابقة

 ٕٔ خطة البحث

 ٘ٔ منهج التحقيق

 ٙٔ وصف نسخ ا٤بخطوط

 ٕٓ شكٌر وتقديرٌ 

 ٕٔ القسػػم األوؿ: الدراسة

 ٕٔ بودراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ، ودراسة كتا

الفصل األوؿ: دراسة حياة اإلماـ شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ، ودراسة  
 إرشاد الغاوي ُب مسالك ا٢باويكتابو 

ٕٖ 

 ٕ٘ ا٤ببحث األوؿ: التعريف ٗبؤلف ا٤بًب اإلماـ شرؼ الدين ابن ا٤بقرئ

 ٕٚ ا٤بطلب األوؿ: ا٠بو ونسبو ومولده ووفاتو

 ٜٕ نشأتو، وطلبو للعلم

 ٖٓ خوا٤بطلب الثالث: شيو 

 ٖٔ ا٤بطلب الرابع: تبلميذه

 ٕٖ ا٤بطلب ا٣بامس: عقيدتو، ومذىبو الفقهي

 ٕٖ عقيدتو

 ٖٖ مذىبو الفقهي

 ٖٗ ا٤بطلب السادس مكانتو العلمية، وثناء العلماء عليو

 ٖٗ ثناء العلماء عليو

 ٖٗ مكانتو العلمية

 ٖٕ، ٖٔ التعريف ٗبؤلف ا٤بًب
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 الصفذت املىضىع

 ٜٖ رشاد الغاوي ُب مسالك ا٢باوي()إا٤ببحث الثا٘ب: نبذة عن كتاب: 

 ٜٖ التعريف بأىم شروح اإلرشاد

 ٓٗ أٮبية الكتاب

 ٔٗ ا٤بطلب الثا٘ب: مكانتو عند العلماء وعند أىل ا٤بذىب

 ٕٗ ا٤بطلب الثالث منهج ا٤بؤلف ُب الكتاب

 ٖٗ ا٤بطلب الرابع: التعريف بأىم شروح اإلرشاد

 ٗٗ مصادر ا٤بؤلف ُب الكتاب

 ٘ٗ ادس نبذة عن ا٢باوي الصغّب ومؤلفو وشروحوا٤بطلب الس

 ٘ٗ نبذة عن ا٢باوي الصغّب

 ٘ٗ نبذة عن مؤلف ا٢باوي الصغّب

 ٙٗ شروح ا٢باوي الصغّب

الفصل الثا٘ب: العبلمة شهاب الدين ابن حجر ا٥بيتمي وكتابو )اإلمداد 
 بشرح اإلرشاد(

ٜٗ 

 ٔ٘ -ابن حجر ا٥بيتمي-ترٝبة الشارح 

 ٖ٘ ٠بو ونسبو ومولدها٤بطلب األوؿ ا

 ٖ٘ مولده

 ٖ٘ ا٠بو ونسبو

 ٗ٘ ا٤بطلب الثا٘ب نشأتو

 ٘٘ ا٤بطلب الثالث شيوخو

 ٚ٘ ا٤بطلب الرابع تبلميذه

 ٜ٘ ا٤بطلب ا٣بامس عقيدتو، ومذىبو الفقهي

 ٜ٘ أواًل: عقيدتو

 ٓٙ مذىبو الفقهي

 ٔٙ ا٤بطلب السادس: مكانتو العلمية وثناء العلماء عليو
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 الصفذت املىضىع

 ٔٙ انتو العلميةأوال: مك

 ٔٙ ثانياً: ثناء العلماء عليو

 ٕٙ ا٤بطلب السابع: آثاره العلمية

 ٘ٙ ا٤بطلب الثامن: وفاتو

 ٚٙ ا٤ببحث الثا٘ب التعريف بكتاب اإلمداد بشرح اإلرشاد

 ٚٙ موارد الكتاب ومصطلحاتو

 ٜٙ ٙبقيق اسم الكتاب ونسبتو إٔب ا٤بؤلف

 ٔٚ وصف النسخ ا٣بطية

 ٔٚ ؤبالّنسخة األ

 ٔٚ الّنسخة الثالثة

 ٔٚ الّنسخة الثانية

 ٕٚ الّنسخة الرابعة

 ٖٚ منهج ا٤بؤلف ُب الكتاب

 ٘ٚ أٮبية الكتاب ومكانتو بْب شروح اإلرشاد

 ٘ٚ أٮبية الكتاب

 ٙٚ موارد الكتاب ومصطلحاتو

 ٙٚ موارد الكتاب

 ٓٛ مصطلحاتو

 ٘ٛ ٭باذج من ا٤بخطوط

 ٜٔ القسم الثا٘ب: التحقيق

 ٖٜ تعريف ا٢بج

 ٜٛ وجوب ا٢بج والعمرة مرة ُب العمر

 ٜٜ ىل ٯبب ا٢بج والعمرة على الَباخي أـ على الفور؟

 ٔٓٔ ا٤براتب ا٣بمسة للحّج والعمرة
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 ٔٓٔ بياف شرائط الصحة والوجوب

 ٚٓٔ من ٰبـر عن غّب ا٤بكّلف؟

 ٔٔٔ ما ٯبب على الوّٕب فعلو ُب ا٢بّج أو العمرة

 ٗٔٔ كلف ٧برًما غـر ولّيو دونو زيادة نفقةوإذا صار غّب ا٤ب

 ٗٔٔ يشَبط للطواؼ طهارتو من ا٣ببث وسَب العورة

 ٗٔٔ يغـر الوّٕب أيضاً واجبًا بإحراـ

 ٚٔٔ وضمن ٩بيز بتعميمو للمحـر ومن ُب ا٢بـر

 ٜٔٔ ا٢بكم فيما لو أفسد ا٢بر البالغ حجو قبل الوقوؼ ٍب فاتو

، فإف لو أحـر كافر من ا٤بيقيات أو  جاوزه مريًدا للن ُسك ٍب أسلم وأحـر
عاد ٓب يلزمو دـ وإال لزمو ما ٓب ٰبّج من سنة أخرى وإال ٓب يلزمو 

 مطلقا

ٕٔٓ 

 ٕٔٔ ا٢بكم فيما لو اجتمع على شخص حجة اإلسبلـ ونذر وقضاء

 ٕٗٔ ا٢بكم فيما لو استؤجر من عليو عمرة

تطوع على ىل ٤بن حج حجة اإلسبلـ وٓب يعتمر أف يقدـ حجة ال
العمرة و٤بن اعتمر عمرة اإلسبلـ وٓب ٰبج أف يقدـ عمرة التطوع على 

 ا٢بّج؟

ٕٔٗ 

 ٕ٘ٔ إذا نذر من ٓب ٰبج أف ٰبج

ينصرؼ إحراـ أجّب ٕبج عن ا٤بستأجر عما إحراـ بو إٔب حج نذره قبل 
 الوقوؼ

ٕٔٙ 

ا٢بكم فيما لو قرف أجّب استؤجر ألحد النسكْب، كأف استؤجر ٢بج 
 ة أو عكسو ونوى بأحدٮبا نفسو وباآلخر ا٤بستأجروعليو عمر 

ٕٔٚ 

 ٕٛٔ االستطاعة نوعاف

 ٖٓٔ شروط وجوب اإلنابة

 ٕٖٔ ال ٰبّج عن معضوب بغّب إذنو
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 ٜٖٔ لو حّج عن أحد أبويو فمات فما حكم حّجو عن اآلخر؟

 ٓٗٔ حكم نيابة العبد والصيب عن غّبٮبا ُب النفل

 ٘ٗٔ أمور أخرى معتربة ُب االستطاعة

 ٔٙٔ ا٢بكم فيما لو خاؼ قادروف قتاؿ كفار

 ٗٙٔ اشَباط القائد لؤلعمى

 ٗٙٔ اشَباط اْلَمْحَرـ للمرأة

ما ٯبب على وّٕب السفيو إذا خرج لنسك مفروض عليو أو أراد ا٣بروج 
 لتطوع

ٕٔٚ 

ا٢بكم فيما لو وجب ا٢بج والعمرة على إنساف فخشي العضب أو 
 تلف مالو

ٔٛٗ 

 ٘ٛٔ شفي مستنيب ُب حّج أو عمرة من عضبو ا٢بكم فيما لو

 ٙٛٔ أفعاؿ ا٢بج والعمرة إما أركاف أو واجبات أو سنن

األفضل للمكي أف يصلي سنة اإلحراـ با٤بسجد ٍب يأٌب باب داره 
 وٰبـر منو

ٜٔ٘ 

 ٜ٘ٔ ا٢بلّ  -مكي ا كاف أو غّبه-مكاف اإلحراـ بعمرة ٤بن با٢بـر 

 ٜٙٔ راـ بالعمرة، ٍب التنعيم، ٍب ا٢بديبيةا١بِْعرانة أؤب بقاع ا٢بل لئلح

 ٜٛٔ مكاف اإلحراـ أي با٢بج والعمرة لغّب من ٗبكة

 ٕٕٓ العربة ُب ا٤بواقيت بالبقعة

إف سلك البحر أو ٓب يكن بطريقو ُب الرب ميقات ٩با مّر، فإف سامتو 
 واحد منها ٲبنة أو يسرة أحـر من ٧باذاتو

ٕٖٓ 

 ٕٗٓ ت إٔب مكة )مسكُنو(مكاف اإلحراـ ٤بن دوف ا٤بيقا

 ٕ٘ٓ مكاف اإلحراـ من مرحلتْب عن مكة لغّب من مرّ 

 ٕٓٔ حكم تعيْب مكاف اإلحراـ ُب عقد اإلجارة عن حي أو ميت

 ٕٓٔ يلـز األجّب ٢بج أو عمرة أف ٰبـر ٩با عّْب لو ُب العقد
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 ٕٔٔ مب ينعقد اإلحراـ؟

 ٕٚٔ ا٢بكم فيما لو أحـر بعمرة بنية التمتع

فيما لو عرض لو التعذر قبل اإلتياف بشيء من أعماؿ النسك،  ا٢بكم
 وقرف أو أفرد

ٕٔٛ 

 ٕٕٙ فرع: أًب متمتع حجو ٍب ذكر أنو طاؼ للعمرة ٧بدثا باف قارنا

 ٕٕٛ إف أحـر كإحراـ زيد وعمرو صار مثلهما إف اتفق إحرامهما

ا٢بكم فيما لو أحـر عن اثنْب ٕبجتْب أو عمرتْب أو ٕبج عن أحدٮبا 
 وعمرة عن اآلخر بإجارة أو تطوعا

ٕٖٔ 

 ٖٕٔ لو وقت اإلحراـ بيومْب انعقد مطلقا

 ٖٕٔ وإف أحـر إنساف عن نفسو أو عن غّبه ٕبّجتْب أو عمرتْب فواحدة

 ٕٖٕ أركاف ا٢بجّ 

 ٖٕٗ األفضل للمرأة وا٣بنثى ا١بلوس حاشية ا٤بوقف

...  ٖٕٛ ٯبزئ ا٢بضور بعرفة ولو بنـو

 ٕٙٗ ة شوطاً كراىة تسمية الطواف

 ٕٚٗ يشَبط أف يطوؼ با٤بسجد وإف وسع حٌب بلغ ا٢بل

 ٜٕٗ يشَبط أف يطوؼ والبيت عن يساره

 ٕٓ٘ يشَبط أف يكوف قد بدأ با٢بجر األسود

 ٖٕ٘ ىل الُعود الذي بيده يستلم بو مثبل كيده؟

إف َٞبَل طائف ٓب ينو الطواؼ لنفسو، وكاف حبلاًل أو ٧برًما طاؼ عن 
يدخل وقت طوافو ٧برمْْب فأكثر، صغّبين أو كبّبين، أو  نفسو، أو ٓب

 أحدٮبا صغّب واآلخر كبّب، لعذر أو غّبه وطاؼ حسب ٥بما

ٕ٘ٚ 

 ٕٚ٘ يشَبط ُب ٞبل غّب الوٕب لغّب ا٤بميز أف يكوف بإذف الوٕب

من عليو طواؼ إفاضة أو نذر ولو ٓب يتعْب زمنو ودخل وقت ما 
 عليو...

ٕٜ٘ 



هـ(479اإلهداد بشرح اإلرشاد، للعالهت ابي دجر اهليتوي )ث:   

 

860 
 الصفذت املىضىع

 ٕٙٙ ا٤بروة أفضل من الصفاسبلـ: فرع: قاؿ ابن عبد ال

 ٕٙٙ يكره للساعي أف يقف ببل عذر ُب أثناء سعيو

ولو استأصل شعره ٗبا ال يسمى حلقا حصل بو التحلل وإف أٍب، ولزمو 
 دـ

ٕٕٚ 

لو دخل حبلؿ مكة فطاؼ للقدـو ٍب أحـر با٢بج فهل لو السعي 
 حينئذ؟

ٕٚٚ 

 ٕٛٚ إذا سعى ولو بعد طواؼ القدـو كرىت إعادتو

 ٕٛٚ ٯبب على ٫بو صيب بلغ بعرفة إعادة السعي...

 ٕٔٛ ٯبزئ َحْلق من وقف قبل طواؼ ورْميٍ 

 ٕٕٛ أنواع األنساؾ وأفضلها

 ٜٕ٘ بياف السنن والواجبات

 ٕٖٖ يستحب ا٢بفاء ُب الطواؼ ما ٓب يتأّذ بو

 ٖٛٚ حكم ٗبزدلفة

 ٖٓٛ أحكاـ رمي ٝبرة العقبة

 ٔٓٗ أحكاـ رمي أياـ التشريق

 ٖٔٗ التعجل ُب النفر من مُب

 ٙٔٗ أعماؿ اليـو العاشر تبدأ من بعد منتصف ليلة النحر

 ٛٔٗ مب ٰبصل التحلل ُب ا٢بج؟

التحلل من العمرة يكوف بالفراغ من أعما٥با؛ إذ ليس ٥با إال ٙبلل 
 واحد،

ٕٗٓ 

 ٕٕٗ أحكاـ طواؼ الوداع

 ٜٕٗ زيارة قرب النيب 

 ٖٓٗ لشريفآداب زيارة ا٤بسجد النبوي ا

 ٖٖٗ فصل فيما حـر بسبب اإلحراـ ولواحقو
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 ٛٗٗ حكم السَب وا٢بلق ٢باجة

 ٔ٘ٗ حكم فاقد اإلزار والنعل

 ٗ٘ٗ ٙبرٙب الطيب للمحـر

 ٗٚٗ فرع: ُب ا١بواىر ال يكره للمحـر شراء طيب و٨بيط وأمة

 ٘ٚٗ ٙبرٙب دىن اللحية والرأس

 ٜٚٗ ٙبرٙب النكاح ومقدماتو

 ٔٛٗ احٙبرٙب عقد النك

 ٖٛٗ ما ٯبب على من أفسد نسكو بالوطء

 ٜٙٗ ٙبرٙب الصيد للمحـر

 ٜٖ٘ ٙبرٙب قطع نبات ا٢بـر

 ٚٗ٘ ٙبرٙب نقل حجر ا٢بـر وت

 ٔ٘٘ ٙبرٙب صيد ونبات ا٤بدينة ووج

 ٖ٘٘ الكبلـ ُب تداخل ا١بزاء

 ٓٙ٘ للسيد منع قن أحـر ببل إذنو

 ٕٙ٘ فزوج منع للزوج منع الزوجة إذا أحرمت ببل إذ

 ٘ٙ٘ أي ألبوي آفاقي منعو من إٛباـ تطوع ٕبج أو عمرة

 ٛٙ٘ التحلل با٢بصر

 ٛٚ٘ التحلل باالشَباط

 ٓٛ٘ التحلل بالفوات

 ٔٛ٘ موجبات الدـ ُب ا٢بج

 ٜٗ٘ ٨بالفة األجّب ُب كيفية األداء

 ٔٔٙ كفارة احملظورات غّب ا٤بفسدة

 ٗٔٙ أقساـ الدماء الٍب ُب ا٤بناسك ومكاف إراقتها

 ٚٔٙ األياـ ا٤بعلومات واألياـ ا٤بعدودات
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 ٕٓٙ باب ُب البيع

 ٕٓٙ تعريف البيع

 ٕٔٙ أدلة مشروعية البيع

 ٕٔٙ أركاف البيع

 ٕٔٙ األوؿ: الصيغة

 ٕٕٙ الثا٘ب: العاقد

 ٕٕٙ ا٤بعقود عليوالثالث: 

فرع: اختلف النقل عن الرويا٘ب ُب كراىة بيع الصغّب احملكـو بكفره 
 لكافر

ٕٙٙ 

 ٖٙٙ شروط البيع

 ٜٙٙ بيع ا٤بؤجر

 ٚٚٙ الصلح عن ا٤ببيت وقضاء ا٢باجة وطرح الكناسة...إجارة بشروطها

 ٚٛٙ بيع ا١بزء ا٤بعْب إذا كاف فصلو ينقص القيمة

 ٕٜٙ أف يكوف العاقد من ذي والية

 ٖٜٙ بيع الفضوٕب

 باعو ىذه األرض أو الصربة مثبًل على أهنا مائة ذراع أو صاع فخرجت
 زائدة أو ناقصة

ٜٚٓ 

 ٕٓٚ الشروط ا٤بعتربة ُب الربويات

 ٓٙٚ باعو بشرط أف يقرضو مثبل، وأتيا بالعقدين

فروع: إذا استحقت أرض اشَباىا وَعَمر أو غرس فيها فلو أخذ 
 نباتو...

ٚٚٛ 

 ٘ٓٛ الفهارس

 ٚٓٛ فهرس اآليات القرآنية مرتبة حسب ورودىا ُب ا٤بصحف الشريف

 ٜٓٛ مرتبة حسب ا٢بروؼ ا٥بجائيةفهرس األحاديث 
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 الصفذت املىضىع

 ٛٔٛ فهرس اآلثار مرتبة حسب ا٢بروؼ ا٥بجائية

 ٜٔٛ فهرس األعبلـ

 ٕٗٛ فهرس ا٤بصطلحات

 ٕ٘ٛ األماكن والبلداففهرس 
 ٖٙٛ فهرس ا٤بصادر وا٤براجع

 ٗ٘ٛ فهرس ا٤بوضوعات
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